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0ഞ൩ ” അംഗീകൃതമായ ഭരണഘടനയില് മെത്രാന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ സംബ 

12൧07 ന ടലി ന്ധിച്ചു വളരെ ചുരുക്കമായ വ്യവസ്ഥകളേ ഉള്ള. അസോള യം ലത്തെ 
1 1.00 ട1൨0യിര് ചി ക്കുകയും എപ്പി സ്റ്റോപ്പല് സുന്നഹദോസംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യന്ന ആളുകളെ 
റ) 9൦51 ൩ ദം? യാണു മേല്ലട്ട സ്ഥാനത്തേക്കു വാഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു പൊതുനിര്ദ്ദേശമുണ്ടെന്നുള്ളതു 

ശരിയാണു”. എന്നാല് ഈ നിര്ദ്ദേശത്തിനു പ്രായോഗികമായ പ്ല “ വൈഷ്മ്യ , 
ൽ ങ്ങളും ന്യ, നതകളമുണ്ട് . അസോസിയേഷന് സഭയുടെ അത്മായ പ്രതിനിധിക, 
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ലു മാനേജര്, 

ചര്ച്ച് വീക്കിലി 
കോട്ടയം . 

ളോ, വൈദിക പ്രതിനിധികളോ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമിതിയല്ലെന്നും 
അസോസിയേഷനില് എപ്പിസ്കോപ്പല് സുന്നഹദോസംഗങ്ങഠം എല്ലാം സന്നി 
ഹിതരായി , ചര്ച്ചകഠംക്കും തീരുമാനങ്ങഠംക്കും നേതൃത്വം ഇല്കുന്നുവെന്നുമുള്ള വ 
സ് തുത ഞങ്ങഠം കഴിഞ്ഞ ലേഖനങ്ങളില് സവിസ്പരം പ്രതി പാദിച്ചിട്ടണങ്ട്. ആ 
പ്രതിപാദനത്തില് നിന്നു” അനി ഷേദ്ധ്യമായി തെളിയുന്ന ഒരു കാര്യം അസോ” 
സി യേഷന്െറയോ, മാനേജിംഗ് കമ്മിററിയയടെയോ തീരുമാനങ്ങഠം: എപ്പി സ്റ്റോ 
പ്പല് സുന്നഹദോസിന്െറയയം കൂടെയാണെന്നാണു' . ട്, $ 

എപ്പി സ്റ്റോപ്പല് സുന്നഹദോസ്റ്റിന്െറ എല്പാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുകയും ; 

വോട്ട ചെയ്യകയയം, നേതൃത്വം നല്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കയും, അവരുടെ അഭി 
പ്രായപ്രകടനങ്ങംക്കു്” അവസരം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യന്ന സമിത്യികളാ 
ണു മാനേജിംഗ് കമ്മിററിയും, അസോസിയേഷനും എന്നാരും പഠയുയകയില്ല. 

1 

പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു എല്ലാ തിരുമേനിമാരും സന്നി 
ഹിതരായി ഏകകണ്ഠമായി നിശ്ചയങ്ങം പാസ്സ്റാക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണുമാനേ 
ജിംഗ് കമ്മിററിക്കും അസോസി യഷേഷനുമുള്ളതു”. വലോട്ടെടുത്തു കാര്യങ്ങഠം നിശ്ച 
യിക്കുന്ന പതിവേ ഇല്പ. ആ നില്ക്കു മാനേജിംഗ” കമ്മിററിയയം, അസേസിയേ 
ഷനും നിശ്ചയങ്ങരം പാസ്സാക്കുന്ന എന്നു .പറയുമ്പോഠം സുന്നഹദോസിന്െറ 
അംഗീകാരം അതിനുണ്ടെന്നാണര്ത്ഥം. മാനേജിംഗ് കമ്മിററിയിലോ, അസ്ധോ 

സിയേഷനി ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരുമേനിക്കു” ഒരു 
എതിരഭിപ്രായമുണ്ടായാല് ആ വിവരംപറയയകയും എപ്പി സ്റ്റോപ്പല് സുന്നഹദോസ്സ്സി 

ന്െറ തനിച്ചുള്ളതിരുമാനത്തിനു ആ പ്രശ്നം വിടുകയയം ചെയ്താല് സുനഹദോസ് 

വീണ്ടും കൂടി തീരുമാനം ചെയ്യന്നതിന്െറ ഓചിത്യം മനസ്സ്സിലാക്കാം. സുന്നഛ 
ദോസിന്െറ പ്രത്യേകമായ ഒരു സമ്മേളനത്തിലും മെത്രാന് തെരഞ്ഞെടു 

നിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചു” 

നെക്കും; 

റിച്ചുള്ള ആലോചനകഠം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അതിനു ഇപ്പോഴത്തേതില് വ [ 
ന്നു വ്യത്യസ്തമായ ചില നടപടികഠം സ്വീകരിക്കയാണാവശ്യം . 

മെത്രാന്സ്ഥാനത്തേയ്ക്കൂള്ള നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങാക്കു് ഇപ്പോഠം വിവിധ ഘട്ട . 
ങ്ങഠം ഉണ്ടു”. ഭദ്രാസനതലത്തില്നിന്നുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം ആണു” ആദ്യം നടക്കു 
ന്നതു”. പിന്നെ മാനേജിംഗ്കമ്മിററി, ഭദ്രാസന നിര്ദ്ദേശങ്ങളടെ പശ്ചാത്തല 

ത്തില് ഒരു സെലക്ഷന് നടത്തുന്നു. എത്രപേരെ മെത്രാന് സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക്രവശ്യ 
മുണ്ടോ അത്തയയംപേരെ യാണു മാനേജിംഗ് കമ്മിററി തെരഞ്ഞെഴുക്കുന്നതു” മാനേ 

ജിംഗ് കമ്മിററി ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിററിയെ നിയമിക്കുകയും ആ കൃ ിററി നാമ 

നിര്ദ്ദേശം ചെയ്തവരെക്കുറിച്ചു കൂലങ്കഷമായ അന്വേഷണങ്ങളും തൊെളു വെടുപ്പുകളം 
നടത്തുകയയം ചെയ്തശേഷമാണു കമ്മിററിയുടെ ശുപാര്ശകരം മാനേജിംഗ കമ്മിററി 

| ലു ് ി 

അംഗീകരിക്കുന്നതു”. ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രത്യേക കമ്മിററിയില് തിരുമേനി, 
മാര് എല്ലാവരും തന്നെയുണ്ടായി രുന്നുവെന്നാണറി യയന്നതു” . മാനേജിംശ് കമ്മിൃരി 
അവസാന ലിസ്റ്റ” അംഗീകരിച്ചു അസോസിയേഷന്െറ അംഗീകരഞ്ങത്തിനു 
സമര്പ്പി ക്കുകയാണുചെയ്യുന്നതു”. സുന്നഹദോസിന് ഒരു അവസ നപ്പിര്ച്ചത്തു് 

അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്നു നിര്ബന്ധമുള്ളപക്ഷം അതിനു മറെറാരു ഓടപടി സ്വീ 

കരി ച്ചാല് കൊള്ളാം. അഞ്ച്യയമെത്രാന്മാരെ ആവശ്യരമുള്ളപേ 0൭൦ അസ്മോസിയേ 
ലം ൨ 

പി 

ഷം 



൦ ൦൦. 

്രൈന്വ ഡോക ടര്മാര് ചെയ്യേണ്ട 
ഡോ. ഇ- എഫ്. പേഠററണ് 

_ ഇന്ത്യാഗവര്മെന്റ്റ്, ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും രോഗി 
കളുടെ . പരിചരണവും ചുമതലയോടെ ഏറെഴടുത്തു നട 
ത്തുന്ന ഇക്കാലത്തു ക്രിസ്ത്യന് മെഡിക്കല് അസോസിയേ 

ഷനറെറ സ്ഥാനം എന്താണു” ? ഗവര്മെന്റു ചെയ്യാത്തതായി 
നം ആശുപത്രികഠംക്കും ക്ളിനിക്കുകരംക്കും എന്തെ 

ം റ കി പ്രത്യേകാല് സംഭാവന നല്കുവാനില്ലെങ്കില് 
എ വാഴം കേരംക്കുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷെ ന്യായ ം യി ഒന്നത്രേ 

രൊരണത്താല് തന്നെയാണു ക്രിസ്മരീയ ഫുണപ്പെടുത്ത 

പ്പറ്റി അതിന്െറ പൃ,ര്ണ്ണ അര്ത്ഥത്തില് എനിക്കു് 
അതായതു" സ്തു മമ്മായു വീക്ഷ 

മനുഷ്യന്െറ 

(ഈ പരങ്ങഠംക്കാശ്വാസവും അസുഖമുള്ളവര്ക്ക് അതിനു 

തല്ക്കാലത്തേസഡ്റ്ുള്ള ഒരു പരിഹാരവും ത കവിഞ്ഞ, 
വളരെയേറെ _അര്ത്ഥവ്യാപ'് തി ഉള്ള ഒന്നാണു" ഈ അര് 

$ ത്തി ലാണു യേശുക്രിസ്ത മനുഷ്യന്െറ സഖ്യത്തെ 
* പററി  സംസാരിച്ചിടടള്ളതം. അതിശയകരമായ വിധത്തി 

ലുള്ള ഒരു ശാരീരി, നഖ്യദാനം മാത്രമായിരുന്നി ല്ല അവ. 
രീ: മാത്രമല്പാതെ, ആത്മാവിന്െറയയം 

ം കൂടെ ഉള്ള ഒരു സരഖ്യമത്രേ ഇതു”. മനു 
ഷ്യനു ഉണ്ടാകാറുള്ള രോഗങ്ങളില് പകുതിയിലധികവും 
ച്ച (ശരീരഘടനപ്രകാരമള്ളവയില് ഉദാഹരണമായി പെ 

പ്ററികു് അഠംസ൩൪ മുതലായവ) വ്ൃക്തിത്വത്തിലുണ്ടാകുന്ന 
| പൊരുത്തക്കടുകൊണ്ട സംഭവിക്കുന്നവയാണു”. തന്മുലം 

_ മനുഷ്ഷ്യനു് , അവന്െറ പ്രത്യേകഭാഗങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഞരമ്പയ, 
ഴ കളുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്പാതെ വരികയ്യം രോഗാണുക്കളെ 

ചെറുത്തുനില്ക്കുവാനുള്ള ശക്തി , നഷ്ടമായിത്തീരുകയുയം 

ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവന് രോഗ ബാധി തനാകുന്നു. മരുന്നു 
മലമോശ ക്രിയ മൂലമോ അഥവാ രണ്ടു വിധത്തി 
മ തല്ക്കാലത്തേയ്ക്കു ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുവാന് 

_ ഷന് എട്ടുപേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും, അവ 
രില്നിന്നു” അഞ്ച്യപേരെ , തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചുമതല 

സുന്നഹദോസിന് ആയി രിക്കുകയും ചെയ്താ സുന്നഹ 

ദോസ് അസോസിയേഷനെയും, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 
വ്യക്തികളെയും അവഗണിക്കുന്ന ഏററവും അസുഖകരവും 

$ പ്രതിഷേധാര്ഹവുമായ ഒരു സാഹചര്യം സുന്നഹദോസിന് 

_ ഒഴിവാക്കാന് കഴിയം. 

7 ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അഞ്ച, മെത്രാന്മാരുടെ 
ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു് അസോസിയേഷനില് ചോദ്യ 
യണ”. അപ്പ്പോഠം പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ 
ക്കെ യോഗനടപ്പട്ടികഠം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടി രുന്ന 

ാര് അത്താനാസ്സ്യോസ് തിരുമേനിയ്യം , അഞ്ച്യതന്നെ 
സ പോരാതെ, വരുമെന്നാണു വിശദീകരണം നല്കിയതു”. അതു 

രം കൊണ്ട അസോസിയേഷന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഞ്ച്യ, 

 പേരെയ്യം മെത്രാന്മാരായി വാഴിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാ 

സവും. പ്രതീക്ഷയയം പ്രതിനിധികരംക്കുണ്ടായി രുന്നു. തെര 
ി ഞ്ഞെട ിന്െറ പല ഘട്ടങ്ങഠം കഴിഞ്ഞയ” അസോസിയേ 

ഷനില് ഒരു എതിര്പ്പും കൂടാതെ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിശ്ച 

യത്തെ സുന്നഹദോസ് അവഗണിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുരു 

തരമായ തികരണങ്ങഠം നിശ്ചയമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട 

' താണു . വശ്ൃമി ല്ലാത്ത തെററിദ്ധാരണകഠം ഇതു സംബ 

്ി  പ്രചരിക്കാനി ടയായിട്ടുള്ളതിനെറ ഒരു കാരണം 

പടിക്രമങ്ങളി ലുള്ള പിശകാണുട്. അതു തിരുത്താവു 

0 തിരുത്തേണ്ടതുമാണു”. 

മുദായത്തിന്െറ ചരിത്രത്തില് മെത്രാന് സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു 

രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് എല്ലാം മെത്രാന്മാരായി വാഴിക്ക 

സാധിച്ചേക്കാമെന്നുള്ളതു ശരിയാണെന്നിരുന്നാല്തന്നെയും, 
ആത്യന്തികമായി ഈ പൊരുത്തക്കേടിന്െറ നാരായ വേര് 
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ചെയ്യുയന്നില്ലെങ്കില് ആ മനുഷ്യന്െറ അവ 
സ്ഥയില് കാര്യമായ വലിയ മാററം ഒന്നും ചെയ്യരവാന് 
സാധിക്കയില്ല. എന്നുതന്നെയുമല്പ അതാവര്ത്തിക്കുന്നതി 
നോ കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാക്കാനോ മാത്രമേ ഇടയുള്ളൂ . 

സു ക്ഷ മദ്ൃക്കുകളായ ഭിഷഗ്വരന്മാര് ഇതു” അറിഞ്ഞ 
കൊണ്ടുതന്നെയാണു പല രോഗികളേയും മന:ശാസ്ത്ര 
പ്രകാരമുള്ള ചികില്സ്വാവിധികടം പരിചയമുള്ളവരുടെ 

സമീപത്തേക്കു പറഞ്ഞ, വിടുന്നതു”. 

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി 
നിര്ഭാഗ്യവശാല്, ഇന്നു രോഗിയും വൈദ്യനും തമ്മി 

ലുള്ളബന്ധം ആളത്വപരമായ ഒരു സമീപനത്തിലധിഷ്യിത 
മല്പ എന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതു ഡോക്ടറും 
ശാസ്ത്ര യമായ സൂ ക്ഷ“മാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു 

ലബോറട്ടറികളിലെ പരീക്ഷണങ്ങംക്കായിട്ടം അവിടെ 
യുള്ള അഭിജ്ഞന്മാരുടെ റിപ്പയോര്ട്ടുകഠംക്കായും അവയുടെ 

കൃത്യമായ സുക്ഷ”മതയ്ക്കുവേണ്ടിയും പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന 
തില് കവിഞ്ഞ, രോഗിയുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും 
ആത്മീയവും ആയ പ്രശ് നങ്ങഠം പഠിക്കുവാനും തന്മ ലമു 

ണ്ടായ ശാരീരിക കഷ്ൂതകഠംക്കോ ബുദ്ധിപരമായ പോ 
രായ”മകഠംക്കോ പരിഹാരം കാണുവാനും ശ്രമിക്കാറില്ല. 
സാധാരണ ഡോക്ടര്മാര് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? 
അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശാരീരികമായ അപാകതകം 
കണ്ടുപിടിച്ചാല് പിന്നെ ഏതു ഭിഷഗ്വരനും ചെയ്യുന്നതു 
കുറച്ചു സൂചി കുത്തിവയ്ക്കുകയോ അഥവാ കുറെ ഹു കഠം 
നിശ്ചയിക്കുകയോ അതും അല്ലെങ്കില് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യ, 
കയോ ആയിരിക്കും. രോഗിയുടെ മാനസികഭാരം പോകുന്ന 

തിനോ, ആത്മീയമായ ചികില്സാ വിധി ആയിരിക്കും 
(ശേഷം 8ാം [കം 

പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു ശരിയാണു”. ക്രമീകൃതമായ തെര 
ഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികഠം കൂടാതെ മെത്രന്സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് ഉയര് 
ത്തപ്പെട്ടവരും കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം സമുദായം 
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ, പരസ്ററരം മല്സരത്തില് കഴ് ഞ്ഞ 
കാലത്തെ കഥയാണ് സഭ യോജിച്ചുകഴി ഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
തിനാല് ഇനിയം ചില ചിട്ടകളം ക്രമീകരണങ്ങളുമനുസ 

രിച്ചു സഭ മുന്നോട്ടപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം സമുദായ 

ത്തിനുണ്ടു് . 

കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെത്രാന്സ്ഥാനത്തേയ്ക്ു* അഞ്ച്യപേ൪ര് 
മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഠം അവരെല്ലാം മെത്രാന് 
മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള ധാരണ ഓര്ത്ത 

ഡോക്സു സമുദായത്തില് മാത്രമല്പ, ഇതര സമുദായഞ്; 

ളിലും മതങ്ങളിലും പെട്ടവര്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടു് . വലിയ 

പ്രസിദ്ധീകരണം ലഭിച്ച ഒരു വാര്ത്തയുമാണതു”. ഈ 

പൊതുധാരണഗ്ക്കു പ്രാബല്യം നല്കുന്നതില് എപ്പിസ്കോപ്പല് 
സുന്നഹദോസിനും ഒരു പങ്കണ്ടെന്നുള്ളതു നിസ്സറംശയമാണു' . 

അഞ്ച പേരില് രണ്ടുപേര്ക്കു മേല്പട്ടസ്ഥാനം നിഷേധിക്കു 

ന്നതാണെന്നു" ഇതുവരെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടി ല്ല. എങ്കിലും 
അതിനുള്ള സാദ്ധ്ൃതയില്ലെന്നു തീര്ത്തുപറയാന് ആര്ക്കും 

കഴിയ്യമെന്നു തോന്നുന്നില്പ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം , 

ഫാദര് പോഴംവറുഗീസും, ഫാദര് എം. വി. ജോര്ജും 

ക്രൈസ്തുവമായ പ്രതികരണത്തോടുകൂടി അതിനെ സ്വാഗതം 

ചെയ്യുയമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല; എന്നാല് ഈ തെര 
ഞ്ഞെടു സംബന്ധിച്ചു സുന്നഹദോസിന്െറ നിലപാടിനെ 

അഭിനന്ദിക്കുവാന് കഴിയാത്ത അനേകം സഭാംഗങ്ങളം , 
ഇതര സഭാംഗങ്ങളും ഇതര മതവിശ്വാസികഠംതന്നെയും 
ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള വാസ്തവം ഞങ്ങഠം മറച്ചുവഴ്ക്കുന്നില്ല. 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി 



ആടിയന്തര്ങും ആഘോഷങ്ങളും 
ചെമ്മണ്ണൂര് വര്ഗ്ഗീസ് കത്തനാര് 

സദ്യകഠംക്കും ആഘോഷങ്ങഠാക്കും നിയന്ദ്രണാതീതമാ 
യി പണം ചെലവാക്കുവാന് മലങ്കര സുറിയാനി സഭാം 
ഗങ്ങഠാക്കുള്ളതുപോലെ ആവേശം മറെറാരുത്തര്ക്കും ഉണ്ടെ 
ന്നുതോന്നുന്നില്പ. അഭിവന്ദ്യമെത്രാപ്പേലീത്തമാരും ബഹുമാ 
നപ്പെട്ട പട്ടക്കാരും ഒരുപോലെ എല്ലാ പ്രധാന അടിയന്തര 
ങ്ങഠാംക്കും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങയക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന 
തൃം സുറിയാനിസഭയയടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണു' . അതു 
കൊണ്ടു” പള്ളികളം വൃക തികളം ഈ വകക്കായി പണം 

വാരിക്കോരി ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ഏതെങ്കി 

പണത്തി നായിട്ടപ്പാതെ ജനങ്ങളുടെ 
ആദ്ധ്യാത്മി കോന്നമനത്തി നായി മെത്രാപ്പോലീത്തമാരുടെ 

പൊതുകല്പനകളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നതും ഈ 
സഭയിലെ ഒരു സവി ശേഷതയാണു”. അങ്ങിനെ ബാഹ്യ 
പ്രകൃതി കണ്ടാല് വളരെ വലുതും നപ ന ഒരു 
നാളി കേരത്തിന്െറ അകത്തു” കാമ്പ തെല്ല്യം ഇല്ലെങ്കി ലുള്ള 

ലും ആവശ്യത്തിന് 

ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് സുറിയാനി൩ഭ വഴുതിപ്പൊ്കൊ 

ണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? 

മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെയും മററു വൃക” തികളടെയും 
മരണാടി യന്തരങ്ങളം , പള്ളിപ്പെരുന്നാരം, വിവാഹം 

എന്നീ ആഘോഷങ്ങളും ഗംഭീരമായ സദ്യകഠം നടത്തിയും 
വിപ്പലമായ വിധത്തില് വാദ്യമേളങ്ങളോടും കരിമരുന്നു 
കത്തിച്ചും ത്തത്, അക്ക്രെസ്ുവര് കണ്ടു് മല 

കരസ്സറി യാനി സഭയാണ് ക്രി സ്തുവിന്െറ കല്പനകളും ആദര് 

ശങ്ങളം' കു ലോകത്തില് വര്ത്തിക്കുന്ന സാ 

ക്ഷാല്സഭ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു സഹായമാകുന്നു 
ണ്ടോ? അവരില്നിന്നു” എത്രപേര് വീതം മലങ്കരസുറി 
യാനിസ്വഭയെ ആശ് പ് വ് വി. മാമോദീസ സ്വീകരി 

ക്കുന്നുണ്ടെന്നു” ഒരു ക്ണ എടുക്കേണ്ടതാണ് ! മദ്യപാനം 

തുടങ്ങിയവക്ക് അനുകൂല സന്ദര്ഭവും പരിതസ്ഥിതിയ്യം 

സ്പഷ് ടിക്കപ്പെടന്ന ആഘോഷങ്ങളും അടിയന്തരങ്ങളും പള്ളി 

കളുടേയും വി ശുദ്ധന്മാരുടെയും പേരില് നടത്തപ്പെടുന്നത് 

സംസ് ക്കാരസമ്പന്നരായ സുറിയാനി സഭാംഗങ്ങാഠംക്കു 

എങ്ങനെ അഭി മാനകരമാകും ? 

മലങ്കരസഭാംഗങ്ങളില് തന്നെ എത്രയോ പാവങ്ങഠം 

ഒരു നേരമെങ്കില്ം ആഹാരത്തിനു” വകയില്ലാതെ ക്ഷ്ട 

പ്പെടുന്നു, ഉടുക്കുവാന് തുണിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. താമ 

സിക്കാന് വീടില്ലാതെ ക്ളേശിക്കുന്നു. ചികില്സിക്കാന് 
വകയില്ലാതെ കഠിന യാതന തിന്നുന്നു. പഠിക്കാന് പണ 

മില്ലാതെ ദു:ഖിക്കുന്നു. ഈ വക ദുരിതങ്ങളാല് സ്വന്ത ജന 

ഞങ്ങളില് ഒരു വിഭാഗം വിഷമിക്കുന്പ്വോഠം അങ്ോട്ടൊന്നു 

തിരിഞ്ഞയനോക്കുവാന്പോലും സന്മനസ്സില്ലാതെ പണം 
ധു ര്ത്തടിക്കുകയല്ലേ നാം ചെയ്യുന്നതു”. 

കക്ഷിക്കു 

മരിച്ചു 

അനേകമാളകരം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു നേരം 
വാന് വിഭവസമുദ്ധമായ വന് സദ്ൃയകഠം നടത്തുന്നതു” 
പോയവരുടെ നിത്യാശ്വാസത്തിന്* ആവശ്യമാണെന്നും , 
അനേകായിരം രൂപ വ്യയം ചെയതു” വാദ്യമേളങ്ങളും വെ 

ട്ടിക്കെട്ടമായി പെരുന്നാളകഠം നടത്തപ്പെട്ടാല് നമ്മുടെ പരി 
ശുദ്ധന്മാര് സന്തോഷിക്കുമെന്നും സുറിയാനിസഭ പഠിപ്പിക്കു 

ന്നുണ്ടോ? എനിക്കു” തോന്നുന്നില്ല. ഈ ആധ്യനിക യൃഗ 

ത്തില് ഈവിധ അനാചാരങ്ങഠം ആവശ്യമാണെന്നു” ശഠിക്കു 

ന്നവരും സഭ വാസ്പവത്തില് എന്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ള്യ 
ന്നുവെന്ന്” അറിയാത്തവരുമായി വലിയൊരു വിഭഗഗം ജന 

ഞ്ങഠം ഇപ്പ്യോഴം സഭയില് ഉണ്ടു”. അവരില് അധികവും, 

പ്രതി വായി ആരാധനകളില് സംബന്ധിക്കാത്തവരും, 
നോമ്പു, നമസ്ക്കാരം എന്നിവ എന്താണെന്നറിയാത്തവരും 

ആകുന്നു. .“വനവേടനുണ്ടോ വ്യാപന്നമാംകഴുകനെന്നും ക”"പാ 

തമെന്നും,, എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ അവര്ക്കുണ്ടോ ഞായറും 

ജനുവരി 10 

ക്കെ 

ഷങ്ങളും നടഅ പ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യം, അ 

ഗങ്ങളെ സുബോധവാന്മാരാക്കുവാന് ഹ 
നം പ്രഥമമായി നടത്തപ്പെടണം. ധനം ദുരവ്യയം ഒ. 
ള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രവണത പ്രയോജനപ്രദമായ നല്ല 
ളിലേക്കു്” തിരിച്ചുവിടാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു്” മെ 

ലീത്തമാര്ക്കുള്ള അധികാരവും ചുമതലയും 

ക്കാന് ഇനിയം വൈകുന്നതു” അപകടമാണു'. 
പ്രീതി ക്കുവേണ്ടി നീതിയും സത്യവും . ഉദ 
ത്താവിനെ ക്രൃശിക്കുവാന് എല്ലിച്ചുകൊടത്ത 
സിനെപ്പോലെ ഇന്നു” നമ്മുടെ പല്ലി 
കാതെ, സഭയെ ക്ര ശിക്കുവഠന് ഏല്ലി 

രു ആചാരവും ആഘോഷവും അനുവദിക്കു 
സംബന്ധിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്ത 

“ഈ ചെറിയവരില് ഒരുത്രിനു 
ചെയതു. ,, എന്നുള്ള ക്രിസ്തനനാഥനന്െറ ചം 
എന്തു ചെയ്യന്നുണ്ടു” ? ഈ കല്പന ബേ 
എല്ലാവരും വിസ്മരിച്ച്രിക്കുന്നതായി കാണു 
ഇടവകയിലുമള്ള പാവങ്ങളുടെ ഉന്നതിക്കുവേണ 
ഉടെ വരവില് ഗണ്യമായ ഭാഗം വിനിയോശി 
കഠം മലങ്കരയില് ഉണ്ടോ എന്നു തന്നെ ൭ 
നു ചില പള്ളികഠം ആസ്പത്രി , 

സ് ക്കൂഠം മുതലായവ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം., എ 
അവയും” ആദായത്തിനായിട്ടാണു" നടത്ത 
അവയ്യടേയും പരി ശുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ദരി ദ്രന്മാരുട്രെ സ് 
ക്ഷ ണത്തി നാവശ്യമായതു ചെയ്യക. അര്ഹരായ. രിദ ] 
ദ്യാര്ത്ഥികഠാക്കു” ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഹായ 
നല്കുക. മുതലായവശ്ത്കായി മലങ്കരസഭക്കു” 
ഓരോ  ഇടവകക്കും പ്രത്യേകമായും പദ്ധതികളണ്ടാകണം. 

ളം: 

“നിങ്ങഠം ആദ്യം അവന്െറ 4: രാജ്യവും 
അന്വേഷിപ്പിന്; അതോട്ടകൂടി ഇതും നിങ്ങാഠംക്കു കിട്ടും. 
എന്നു" കര്ത്താവ) കല്ലിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു” ജനങ്ങളുടെ 
ആത്മീകോന്നമനത്തി നാവശ്യമ:യ സജീവ പ്രവര്ത്തനം 
പ്രഥമമായി സഭയില് നടത്തപ്പെടണം . 
ധനകളില് സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെയും, ന്നോമ്പനോല്ക്കുന്നവ 
രുടെയൃയം, ക്മ്പസാരിക്കുന്നവരുടെയ്യം എണ്ണും കുറഞ്ഞ വരിക 
യും, ആഘോഷങ്ങഠംക്കും സ്വീകരണങ്ങാംക്കും ജനങ്ങടം കൂട [ 
തല് ഉത്സൃകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു” കാണുമ്പോഠം ജന: 
ങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ബോധം താണുപോയിരിക്കുന്നു എന്നും, 
അവരുടെ ആത്മീകവളര്ച്ചക്കാവശ്യമായ ! പോഷകാഫ്ഠരം 
അടിയന്തറമായി നല്കപ്പെടേണ്ടത: യിട്ടണ്ടെന്നും ന്റേസ്സിലര 
ക്കാമല്ലൊ. പക്ഷെ ഇപ്പ്യോഠം സ്വത്തുക്കഠം വര് 
ള്ള വമ്പിച്ച പദ്ധതികാം ആവിഷ്ക്ക രിക്കപ്പെടുന്നു൭ 
ല്ലാതെ, ആദ്ധ്യാത്മിക. പ്രവര്ത്തനങ്ങഠംക്ക് സഭാ 
ജിംഗ് കമ്മിററിയൊ, പള്ളി കമ്മററികളോ , താരം 
പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു സക്.  ി 

യ് 

ക്രമമായി 

സഭയയടെ വിശ്വാസവും ആചാരവും ംഗങ്ങളെ. 
പഠിപ്പിക്കുവാന് മാസംതോറും മത്ര 
പ്രബോധന കല്പനകളം ലഘ ലേഖകളം പ്രസിദ്ധപ്പെടത്ത , 
ണം. നല്ല പുസ്ലുകങ്ങഠം ധാരളമം യി പ്രചര്യപ്പിക്കണം റ 
സണ്ടേസ് ക്കൂഠം, സമാജങ്ങഠം എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി പ്ര ി 
വര്ത്തിക്കുവാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരൊ പള്ളിയും. അതതു 
ഇടവകയിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രവര്ത്തനങ്ങഠംക്കായി ചെല 
വാക്കുന്ന സംഖ്യയും, പെരുന്നാഠം ആഷഘോഫപത്തിന്നായും 
മററും ചെലവാക്കുന്ന സംഖ്യയും തമ്മില് താരതമ്യപ്പെടുത്തി 

ദ 



ി രെ 2൫൭00 കൊള്ളരുതാത്തവര് 
പ്, പു, 

മ്മുടെ ചുററും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഗതി 

വങ്ങളും നമ്മെ അത്ജഭുതപ്പെടത്തുകയും ഇരുത്തിച്ചി 
9 കഷ്യം ചെയ്തു, ന്നു. അവയയടെ കാരണങ്ങഠം ഏവയെ 

൭ അന്വേഷിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കോ ധാര 
ക കി അവ നിലകൊള്ളകയാണു” ചെ 

ാത്വികനും പരോപകാരിയും നല്പവനുമായ 
വ മദ്ധ്യത്തില് അവി ചാരിതമായ 

കവാസം വെടിയുന്നു; ദുഷ്ടനും ദോഷി 
രനുമായ ഒരുവന് അതേസമയം ദീര്ഘകാ 

അരോഗഗദ്ദഡഗാത്രനും സുമുഖനും നല്ല 

] വപട്ടെന്നു'' കാന്സര്രോഗബാധിത 
കുകയ്യം നിരാശയയടെ അടിത്തട്ടി ലേക്കിറ 

റ ഭവിക്കുകയും ചെയ്യ ന്നു. എന്നാല് ധാര്മ്മിക 
നി ഒന്നുമില്ലാതെ വെറിയനും 

1 നുമായി നടക്കുന്ന ഒരുവനു” രോഗവുമില്പ ആപത്തുമി 
ര, കുഞ്ഞയങ്ങളും നിനച്ചറി 
ന ദുഷ്യമനുഷ്യരുടെ ആക്രമണത്തിനും കൈ 

ത്തിനും വിധേയരായി മരണം വരിക്കുന്നു. പക്ഷേ 
റ്യായക്കാരും അക്രമികളമായ ചില മനുഷ്യര് തിന്നും കു 

തു ളം ചെയ്തും തങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കു 
വ്വം അന്വവദിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം നമ്മെ ചിന്തി 

ല്ലേ? വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്പേ? ഇവയുടെ കാരണം 
യാതെ നാം കുഴയുന്നില്ലേ? കാരണം ഉണ്ടു്; പക്ഷേ, 

യൊന്നും നമുക്കു വ്യക്തമല്ലെന്നു മാത്രം. ൽ 
ഇവയെല്ലാംപോലെതന്നെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന 
ദരൃയമാണല്ലോ നല്പവരും' ദൈവഭക്തരും സന്മാര്ഗ്ഗിക 

മക്കഠം ദൈവബോധമോ സന്മാര്൪ര് 
ഇല്ലാതെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി 

നല്ലവരുടെ മക്കഠം സാധാരണഗതി 
യില് നല്പവരായിത്തീരേണ്ടതാണു”. എന്നാല് ഇങ്ങനെയ 

ലല മിക്കപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നതു”. ദേവാലയത്തില് എത്തി 
ക്രമമായും കൃത്യമായും ഭക്തിപൂര്വ്വവവം ആരാധന നടത്തുന്ന 

വ മക്കഠം ദേവാലയത്തില് കയറാത്തവരും ആരാധ 

.നയോടു” _ അവജ്ഞയ്യം വെറുപ്പം ഉള്ളവരുമായി കാണപ്പപെടു 

ണ. ദിനംതോറും തിരുവച ഭക്തി പൂര്വ്വം പഠിക്കുകയും 
്വാനിക്കുകയും ചെയ്യ്യന്ന ചിലരുടെ മക്കഠം വേദപുസ്തകം 

ക: ി 
നോക്കിയാല് നമ്മുടെ സഭയിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക വളര്ച്ചയു 
ടെ ഏകദേശബോധം ഉണ്ടാകും . 
ഉ “ഈ ജനം അധരംകൊണ്ടു” എന്നെ ബഹുമാനി്ന്നു, 

_ എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നില്നിന്നു” ദൂരത്തു" അക 
ം ന്നിരിക്കുന്നു. മാനുഷ കല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവര് 
ക ന ന്ണ്െതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യര്ത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു ; 

എന്നു” എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ. നിങ്ങഠം ദൈ 
[0 പകലന വിട്ടുകളഞ്ഞ, . മനുഷ്യരുടെ സമ്പ”റദായം പ്രമാ 
ണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമ്പ”റദായം പ്രമാണി പ്പാന് വേണ്ടി 
ദയം ദൈവ കംല്യനകളെ തള്ളി ക്കളയയന്നതു” നന്നായി. 
% ' (മര്ക്കോസ് ; 6-9) യരുശലേമില്നിന്നു" കര്ത്താവിന്റെറ 
ക അടക്കല്വന്ന പരീശന്മാരോടും ശാസി കര്ത്താവു” 
യം ത വചനങ്ങളാണു” മേലുദ്ധരിച്ചവ. ഇന്നു 

കരസുറിയാനി സഭയോടും കര്ത്താവു” ഇതുതന്നെയാണോ 

 ആകന്നതാിര ക്ഷരണമെ(ത ? 
ടി റവ. പി. വി. ഏബ്ബഹാം ബി. എ. ബി.ഡി. 

1 

കൈകൊണ്ടു തൊടുവാന് സന്തോഷമി ല്പാത്തവരായി പെരു 
മാറുന്നു; സന്മാര്ഗ്ഗജീവിതത്തില്നിന്നോ നീതിപാതയില് 
നിന്നോ അണുപോലും വൃതിചലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില മാതാ 
പിതാക്കന്മാര്ക്ക്” സന്മാര്ഗ്ലവിരുദ്ധരും നീതിരഹിതരുമായ 
മക്കളെ കാണുവാന് ഇടവരുന്നു; ഉദാരമനസ്സ്സോടും സഹതാ 

പബ്ബദ്ധി യോടുംകൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങഠംക്ക് സംഭാവന നല് 
കി കൊണ്ടിരുന്ന ചിലര്ക്ക് സഹതാപമോ സ്നേഹമോ 
ഓദാര്യമോ ഇല്പാത്ത മക്കഠം നിമിത്തം ഹൃദയവേദന അനുഭ 

വിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും ബഹു 
മാനിക്കുകയയം ചെയ്യുന്ന ചില നല്ല മനുഷ്യര്ക്ക് അഹങ്കാരി 
കളം തന്നിഷ്ടക്കാരുമായ മക്കഠംനിമിത്തം മാനഹാനിയും മ 

നോഭാരവുയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങഠംക്കുനേരെ ക 
ടന്ത്കുവാന് സാദ്ധ്യമല്പ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതു” എ, 
തുകൊണ്ട് ? ഇവമ്യകല്പാം ശരിയായ കാരണങ്ങടം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കുമല്ലോ. 

ഉല് 

കാരണങ്ങഠം ഏവയെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാന് നാം ശ്ര 
മിച്ചാല് ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെടും. കാരണ 
ഞ്ങഠം കണ്ടുപിടി ക്കുകയും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം കാണുകയും 

വേണം. ഇന്നു” ലോകത്തിനാവശ്യമുള്ളതു” സ്വഭാവമശ്രേഷ്ട 
തയയം മാനൃതയയം സന്മാര്ഗ്ഗബ്വേര്യാവയം ദൈവഭയവുമുള്ള വ്യ 
ക്തികളെയാണു. അങ്ങന്നെയെ ള്ള വ്ൃക്തികളടെ 
അഭാവമാണു് നമ്മുടെ രാഷ്ടരീയജീ വി തത്തെയും 
സാമൂഹൃബന്ധങ്ങളെയും ആത്മീയകൂട്ടായ്“മകളെയും അല 
ക്കോലപ്പെടുത്തുന്നതും മലിനപ്പെടുത്തുന്നതും . ഉത്തമരും സ്വ 
ഭാവമഹി മയുള്ളവരുമായ സന്താനങ്ങളെ ഒരുക്കി രൂപപ്പെട 
ത്തിലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യ,വാനുള്ള കര്ത്തവ്യമാണ് 
സര്വ്വപ്രധാനമായി സര്വ്വശക്തന് മാതാപിതാക്കളില് നി 
ക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതു”. സ്വഭാവത്തിന്െറ മേന്മയും പരിപോ 
ഷണത്തിനും ഉല്കൃഷ്ടതന്തും സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങഠം കു 
ടുംബജീവിതാന്തരീക്ഷത്തോടു ബന്ധിതമായി നിലകൊളള 

ന്നതുപോലെതന്നെ സ്വഭാവത്തെ അധ:പതിപ്പിച്ചു് താറുമാ 
റാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളും കുടും ബജീ 

വിതാന്തരീക്ഷത്തോട ചേര്ന്നു” നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടു് . ഇവയെ 

ക്കു ,ഷൂ വ്യക്തിക൦ം ആവശ്വം 

സൂക്ഷ” മബുദ്ധി യോടുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക; ഉല്കൃഷ്ട ജീവിത 
ത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക; അധമ. 
ജീവിതത്തി ലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നവയെ പരിത്ൃജി ക്കുക. ഇതാണു് 

മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രഥമ കര്ത്തവ്യം . 

കുട്ടികഠം സല്സ്വഭാവികളോ ദു:സ്വഭാവികളോ ആയി 
രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങഠം ഏവയെന്നു” ചിന്തി 
വാന് തുടങ്ങുമ്പോഠം ഒരു കാര്യം നാം പ്രധാനമായി ഓര് 

ക്കേണ്ടതായുണ്ടു” . ഒരു പൈതലും ലോകത്തില് ജനിക്കുമ്പോഠം 
തിന്മപ്പെട്ടവനോ നന്മനിറഞ്ഞവനോ അല്പ. പൈതലിന്െറ 
ഹൃദയം വെള്ളക്കടലാസുപോലെയോ തുടച്ചുവൃത്തിയാക്കി 
സ്ളെയി റപോലെയോ ആണെന്നു് ഒരു കാലത്തു” 
ത്തു” ചില മന:ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോരം 

ആ അഭിപ്രായം മാറിയിട്ടുണ്ട് . നന്മയിലേക്കോ തിന്മയി 
ലേക്കോ തിരിഞ്ഞയപോകാവുന്ന വിവിധ ജന്മവാസനകളോ 
ടും ചായ് വുകളോടും കൂടിയാണു” ഒരു പൈതല് ജനിക്കുന്ന 

തൂ". പാരമ്പര്യത്തിന്െറ ശക്തിമൂലം തിന്മയിലേക്കു തിരി 
ഞ്ഞ,പോകാനാണു” അധികം സാദ്ധൃത. ബാഹ്യലോകം 
ത്തില്നീന്ന് പൈതലിനു ലഭിക്കുന്ന പ്രചോദനങ്ങളും പ്രേര 

ചര്ച്ചുവീക്ക ലി 



ണകളം നിഗുഡങ്ങളായി സ്ഥിതിചെയ്യന്ന ജന്മവാസനകള 
ട്രെയയം അങ്കുരസമാനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കഴി വുകളടേയും 

പോഷണത്തിനും വികസനത്തിനും നിയന്ദ്രണത്തിനും സ 

ഹായകരമായി ഭവിക്കുന്നു. ചില ജന്മവാസനകഠം തെററായ 
വഴിയെ വിതരണം ചെയ്തു് അനിയന്ത്രിതമായ നിലയില് 
വികസിച്ച് ആപത്തും അനര്ത്ഥവും വരുത്തും. വേറെ ചില 

തെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയമായി സമചിത്തതയും 

ആത്മസംയമനവും കൈവരുത്തും. മററു ചിലതെല്ലാം അവ 

സ്രായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളി ത്നിന്നും ലക 
ഒഓില്നിന്നും ഉയര്ന്നുതിരിഞ്ഞയ” വൃക്തിയെ മഹനീയതയി 
ലേക്കും ആത്മി യമായ ശോഭയിലേക്കും ഉയര്ത്തും. 

ലേഠ കത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും 
മനുഷ്യസ് നേഹികളം ത്യാഗബുദ്ധികുളം ഈ വിധത്തില് ത 

ങ്ങളുടെ ജന്മവാസനകളെ ഉയര്ന്ന കാര്യങ്ങരംക്കുവേണ്ടി ആ 

ത്മീയമാക്കിത്തീര്ത്തി ട്ള്ളവരാണു”. ഇക്കാരൃങ്ങളെല്ലാം ആധ്യ, 

നിക മന:ശാസ്ത്രം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടണ്ട് . സ്വഭാവരൂപ 
വല്ക്കരണ വിഷയത്തില് സഹായകരമായ മന;ശാസ്ധ്രപ്രമാ 

ണങ്ങളെ അവഗണിക്കുവാന് നമുക്കു” നിര്വ്വാഹമില്ല. കുഞ്ഞ, 

ങ്ങളുടെ ജന്മവാസനകഠം, നൈസര്ഗ്ഗിക ചായ് വുകഠം വി 

കാരങ്ങാം, ഭാവനകഠം, തീരുമാനങ്ങഠം, ഇച”്ഛാശക്തികഠം 

എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനസിക ഘടകങ്ങളുമായിട്ടാണു” നമുക്ക് 

ഇടപെടാനുള്ളതു” . ഇവയ്യെപ്പററിയും ഇവയുടെ എല്ലാം പ്ര 

വര്ത്തന വി ധങ്ങളെപ്പററിയുമുള്ള സാമാന്യമായ പരിജ്ഞാ 

നം കുഞ്ഞ്യങ്ങളടെ സ്വഭാവരൂപവല്ക്കരണ വിഷയത്തില് 
മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുകതന്നെ ചെയ്യം. കുട്ടികളടെ 

മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെപ്പററിയുള്ള പരി ജ്ഞാനക്കുറവുമുലം 
നല്ലവരായ പലയാളുകളും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പി 

ക്കുന്ന വിഷയത്തില് പരാജയപ്പെടുന്നു. അവര് നല്പവരെങ്കി 
ലും പരിജ്ഞാനക്കുറവുമൂലം കുട്ടികളെ , നേരവഴിയില് നടത്തു 
വാന് അപ്രാപ്പരായിത്തീരുന്നു. അവര് ദൈവഭക്തി യുള്ളവരും 
പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നവരും സന്മാര്ഗ്ഗബോധമുള്ളവരും അണെങ്കിലും 

കുഞ്ഞ്യങ്ങളടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെപ്പററിയുള്ള അജ്ഞ 
തമൂ്ലം അവരെ ആപത്തുകളില്നിന്നും അപക്വസ്ഥാനങ്ങ 

ളില്നി ന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനു” കഴി വില്പാത്തവരായിത്തീരുന്നു. 

ച ലു ജന്മവാസനകഠാ 

“ കുട്ടികളില് നിക്ഷിപ്ലമായിക്കുന്ന ജന്മവാസനകളെപ്പററി 
യും അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തെപ്പുററി യുമുള്ള പരിജ്ഞാനം സ്വ 

ഭാവരൂപവല്ക്കരണവിഷയത്തീല് മാതാപിതാക്കളെ ഏതു 

വിധത്തില് സഹായിക്കുന്നുവെന്നു വ്ൃക്തമാക്കുവാനായി രണ്ടു 
 ജന്മവാസനകളെപ്പററീ പ്രത്യേകം പറയാം. കുഞ്ഞയങ്ങളടെ 
നൈസര്ഗ്ഗിക വാസനകളില് വളരെ പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്ന 
രണ്ടെണ്ണ്മാണു് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും തന്േറടം പ്രദര് 
ശിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന വാസനയഷ്യം, അതേസമയംത 

ന്നെ കീഴ”പെടുന്നതിനും അനുസരിക്കുന്നതിനുമള്ള വാസന 
യം. തന്േറടം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും ചൃണയ്േഴ്േടുകൂടി മുന് 

പോട്ട വന്നു നില്ക്കാനുമുള്ള ഒരു ജന്മവാസന പൈതലിനു 
ദൈവം നല്കിയിട്ടില്ലെന്നു ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയായി 
രുന്നെങ്കില് നമ്മുടെ കുഞ്ഞയങ്ങഠം പതുങ്ങിയും ഒതുങ്ങിയയം 
ഒഴിഞ്ഞയമാറിയും ഒററ്ക്കും നടക്കുവാന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമാ 
യിരുന്നു. അവര് മുന്പോട്ടു വരികയില്ല. സ്വയം പ്രകടി 
പ്പിക്കുകയില്ല. നായകത്വം വഹിക്കുകയില്ല, പതുങ്ങിയയം 
ഒതുങ്ങിയും മാത്രം നടക്കുന്ന ബാലികാബാലന്മാരെക്കൊ 
ണ്ടു” ലോകത്തിനു വലിയ പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടാകാന് 
പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു” തന്േറടവും പ്രാപ്പിയയം സാമർ 
ത്ഥൃവും ധൈര്യവുമുള്ള വൃക” തികളേയയം അവര് മുഖാന്തര 
മുള്ള മഹനീയ സേവനങ്ങളേയും ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെ 
യ്യയന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജന്മവാസന മനുഷ്യനു അത്യാ 
വശ്യംതന്നെ. എന്നാല് ഈ ജന്മവാസനയെ നിയന്ദ്രണരഹി 

₹ തമായി പുരോഗമിക്കുവാന് അനുവദിച്ചാല് അതുകൊണ്ടു വരാ 
വുന്ന ദോഷങ്ങളും വളരെയാണെന്നു നാം ഓര്ത്തിരിക്കണം . 
നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചു” നേര്വഴിയില്ക്കൂുടെ പരോഗമിച്ചില്ലെ 
ങ്കില് തന്േറടവും സാമര്ത്ഥ്യവും ധിക്കാരമായും അഹങ്കാരമാ 
യം പരദ്രോഹമായുയം രൂപാന്തരപ്പെടും. മററുള്ളവരെ ആദരി 
കയോ അനുസരിക്കയോ ചെയ്യാത്ത തന്നിഷടമായയം താന്തോ 
ന്നിത്തമായയം വേഷമെടുക്കും , ആവശ്യമുള്ളി ടത്തും ഇല്ലാത്തിട 
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ച് ത്തും വലിഞ്ഞയക്യറി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പി 
യി രതൂപംകൊള്ളം, മററുള്ളവരെപുറകോട്ടു തള്ളിത്താഴ്ത്ത 
ക്കെട്ടന്ന ധിക്കാരമായി പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടം.. നമ്മുടെ ഇടയില് 
അനുസരണമോ കീഴ“വഴക്കമോ മര്യാദയോ ആദരവോ ഇല്ലാ 
തെ വലിപ്പം ഭാവിച്ചം കേമത്തം ചമഞ്ഞയം നടക്കുന്ന മന്ന 
ഷയര് ഈ വിധത്തില് തങ്ങളുടെ രു ജന്മവാസനയെ അനിയ, 
നത്രിതമായ രീതിയില് അഴിച്ചുവിടവരണ്ട് . അവരാരും 
ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവദ%ുഷ്യങ്ങളോടകൂടി ജനിച്ചവരല്ല; 
പിന്നെയോ അവരില് നിക്ഷിപ”തമായിതന്ന ഒരു ജന്മവ 
സന സാഹചര്യവുമായി ഏററമട്ടി വല്ലാതെ, അമിതമായി 
പുഷ്ടപ്പെട്ടപോയി എന്നേയുള്ള, ് നിം 

ഈ വിധത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മപപാസനമരതൂം 
അമിതമായി പുഷ്ടിപ്പെട്ടം വികസനും പ്രാപിച്ചം ദുഷിച്ചു. 
പോകാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാര്ഗ്ഗവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അതിനെതിരായുള്ള ഒരു ജന്മവ-സനയെ,. അതിനോടുകൂടെ 
പുഷ്ടി പ്പെടുത്തി സമനില പാലിക്കരയെന്നള്ളതണ്ടേ” . ഇ 
മാര്ഗ്ഗം . കീഴ് പെടുന്നതി നുള്ള ഒരു വാസനുഒയെ 

മുന്പു സുചിപ്പിച്ചുവല്പോ. അതിനെ ഷയ് 

ത്തുക. അതും വളരുവാന് അനുവദിക്കുക. ത൯ന്േറട 
ടുകൂടെ മുന്പോട്ടുവന്നു്” സ്വയം പ്രകടിപ്പ 
കാണിക്കുന്ന കുട്ടികഠം അനുസരിക്കുന്നതിനും 
തിനും പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കില് ആപത്തണുേ'. 
ധിക്കാരമായും സ്വയം പ്രകടനം അഹങ്കാരമായും രൂപാന്ത 
പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പോംവഴി ഇതുമാത്രമാണ്. മു 
പോട്ട വരുവാന് കുട്ടികഠംക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം. ഓരോ 
പ സ്ഥാനത്തില് തനന്േറടത്തോടുകൂടി അവ്വര് ഇായകത്വം 
വഹിക്കണം. ധൈര്യത്തോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി 
അവര് പ്രവര്ത്തിക്കണം. ഇതിനെല്ലാം ബ,ദ്ധിപൂര് മായി 

അവസരം നല്കുവാന് മാതാംപിതാക്കഠം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണു 
വേണ്ടതു”. എന്നാല് അതേസമയംതന്നെ വിനയത്തോട്ടം 
അനുസരണയോടും കൂടെ പെരുമാറുവാനും കഞ്ഞയങ്ങളെ പരി 
ശീലിപ്പിക്കണം. അതിനു സഹായിക്കുന്ന ജന്മവാസനയെ പ്പ 
ഷ്യിപ്പെടുത്തണം. ഇതില്ലാതെ ആദ്യം പറഞ്ഞകാരൃയത്തില് 
മാത്രം ശ്രദ്ധപതിച്ചാല്. ദോഷമാണുഫലം. ഒരു കുടംബത്തി 
ലെ വളരെ കഴിറുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനന്െറ കഥ ഈ അവ 

സരത്തില് ഓര്മ്മയില് വരുന്നു. നല്ല മിടുക്കന്; നല്പവാഗ”മി 
ആരോടും ഇടപെടാന് തന്റടമള്ളവന്. ദൈവം നല്കിയ, 
ഈ കഴിവുകളും വാസനകളും അമിതമായി പുഷ്ടിപ്പെടത്തക് 
വണ്ണും മാതാപിതാക്കഠം അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം 
യാഠാക്കു നല്കി . നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷേ, രു കാര്യം അ 
മറന്നു, തനേറടത്തോടുകൂടെ അനുസരിക്കുവാനും വിനയപ്പെ 
ടുത്തുവാനും കീഴ് പെടുവാനുമുള്ള ഒരു പരിശീലനം, മകനു നല്. 
കുവാന് അവര് മറന്നുപോയി. തന്േറടവും സാമര്ത്ഥ്യവും ന് 
പ്രകടിപ്പിച്ച ആ വഴിയെ അയാഠാം വല്ലാതെ ഒഴുകി ആപ 
ത്തില് ചാടി., ആരു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്തേവനുംം , 
ആരെയയം കീഴ് പെടാത്തവനും , എന്തിനും എടുത്തു ചാടുന്ന 

ഒരു ഭോഷനും ആയി അയാഠം രൂപാന്തരപ്പെട്ട. നല്പവരായ 
മാതാപിതാക്കളുടെ പരി ജ്ഞാനക്കുറവു“ മകനുദേോഷം ചെയ്തു. 
ഇതു” ഓരോവ്യക്തിയും ചിന്തിക്കേണ്ടത്” ആവശ്യമാണു”. പം 

രം, (തുടരും) ര 

പിദ3ര് സി. ഇ. ജോര്ജ്ജ് | 
ര്യം. ം 

(ലഘയ,ജീവചരിത്രവും പ്രഭാഷണങ്ങളും] 

പ്രസാധകര്: ഫാദര് എം. വി. ജോര്ജ്ജു പി 

& റ് 

കെ. വി. മാമ്മന് 

(മനോരമ, കോട്ടയം) 

ച്വിഷ 27 രൂപ ഷും 



ചൊവ്വേ 
ി മത്തായി 3; 77-11. 

ളി മാരെയും പരീശന്മാരെയയും ഇതുപോലെ ശാസി 
കുറെ ത൯ന്േറടം ആവശ്യമാണു്. വിമര്ശനം ര 

തരത്തിലുണ്ട്”. ചിലര് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും എ 
യി ത്തിക്കെട്ടി സ്വയം നല്പവരെന്നു” അഭിമാനി 

4 ലി മറെറാരു കൂട്ടര് വ്യക്തിപരമായ പവിദ്വേഷമൊന്നുംകൂ 

വറ താരു തെററും അന്യായവും ചവ, ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 
അവസരങ്ങളില് നാം ഇതുപോലെ ന്യായമായ വി 

നടത്തുന്നവരായിരിക്കാം. എങ്കിലും അങ്ങ 
റ്) (൮ മര്ശിക്കത്തക്ക യോഗ്യൃതയൃയള്ളവര് ചുരുങ്ങും. ശാ 

സി മാരും പരീശന്മാരും അവരുടെ സാമുദായി കുസ്ഥാനത്തി 
4 അഭി മാനംകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം 

ടി കാമൃംതന്നെ. പക്ഷേ പടവികളോടൊപ്പം ച്ൃമതലക 
ര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും നാം സ്മരിക്കണം. നമ്മുടെ 

ഥാനത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായി നാം 
വര്ത്തിക്കുകയും ന്യായമായ വിമര്ശനം നടത്തുകയും 

ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 
4 ദര് 

രം, 
മ്; റ് സ്വയം കീഴ് പ്പെടന്നതിനു് ഒരുക്കമുള്ളവനായി 

രുന്നു. ദൈവത്തിന്െറ നീതിയയടെ മുമ്പില് താന് തലകുനി 
് “ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവര്ത്തിക്കുന്നതു” നമു 

[2 

ഉചിതം, , എന്നു താന് അരുളിച്ചെയ്യയന്നുവല്ലോ. സ്വയം 
നാനം സ്വീകരിച്ച താന് ..:പിതാവിനന്െറയയം പുത്രന്െറ 

, കം പരി ശുദ്ധാത്മാവിനെറയും നാമത്തില് സ്നാനം കഴി 

ം വാന് ശിഷ്യന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചതു” 

വി. മത്താ. 28: 19) ന്യായംതന്നെ. തനിക്ക് ഒരു ഒഴി 
കഴിവും വേണമെന്നു വന്ത്തരാതെ തന്െറ കാലത്തെ സന്യായപ്ര 
1 ാനങ്ങളെ കര്ത്താവു” നിവര്ത്തിച്ചു. എല്ലാ ശാ 
വത്തില്യം താന് സുന്നഗോഗു” ആരാധനയില് സംബന്ധിച്ച 

നാംവായിക്കുന്നു. താന് എത്രമാത്രം അതില്നിന്നു” 
അനുഭവിച്ചു എന്നു” നമുക്കു നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും താന് 

ന്ധിച്ച സുന്നഗോഗു” ആരാധനയെ തന്െറ സാന്നി 
ധം ഭാവനകളും മൂലം താന് ധന്യമാക്കി. സഭയയടെ 

പപരാഗതമായ ആചാരങ്ങളെ നാം സന്തോഷത്തോടെ 

ദീകരിക്കുകയ്യം , ആല് നമ്മാല് ആവുംവിധം ധ 

എന്തുകൊണ്ടു" ഇവരെല്ലാം ഉടനടി കര്ത്താവിനെ അ 
ചു? എന്തുകൊണ്ടു” മത്തായി തന്െറ ഉദ്യോഗം ഉപേ 

ലി ചം നിര്ദ്ധനനായ തന്െറ ശിഷ്യനായിത്തീര്ന്നു? എ 
ന് ന്തൂകൊണ്ടു ശതാധിപന് യേന മരിപ്പാറായി 

ക്കിടന്നി രുന്ന മകന്െറ അടുക്കലേയ്ക്ക് സമാധാനത്തോടെ 

പോയി? എന്തുകൊണ്ടു” തീരാരോഗമായ കുഷ്ഠം പിടിച്ചി 
രുന്ന പത്തുപേര് യേശുവിന്െറ സമീപത്തുനിന്നു തങ്ങളുടെ 
ശുദ്ധീകരണത്തിനെറ സര്ട്ടിഫിക്കററ് വാങ്ങ്യ, ന്നതിനായി 
പുരോഹിതന്മാരുടെ പക്കലേഴ്ണ്കുപോയി ? ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള 
ഉത്തരം വി. പാലോസ൩് ശ്രീഹായുടെ ഭാഷയില് പറ 

. ഞ്ഞാല്, ദൈവതേജസ്സ്റിന്െറ പരിജ്ഞാനത്തിന്െറ വെളിച്ചം 

1 രിശിഹായുടെ മുഖത്തില് അവര് ദര്ശിച്ചു. (2 കൊരി. 
4; 6) തേജോമയവും അത്ഭുതകരവുമായ ആ വ്ൃക്തിപ്രഭാവ 
ത്തി മുന്പില് അവര് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയയം ഉള്ള 

 അഗമി 

വരായിത്തീര്ന്നു. 

പോലെ കാണുന്നതിന് 

തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്െറ പ്രഭ നമ്മുടെ മുന്വിധികളെ 

യേശുമിശിഹായെ താന് ആയിരിക്കുന്നതു 
നമ്മുടെ ആത്മീയനയനങ്ങളെ നാം 

യം സ്വാര്ത്ഥതയേയുയം സ്വാശ്രയത്തെയും നീക്കി നമ്മെ 
തന്നിലേയ്ക്ക് ആകർഷി ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം തന്െറയ 

ഥാര്ത്ഥ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുമ്പോഠം തന്െറ ശിഷ്ൃന്മാ 
രെപ്പോലെ അനേകംപേരെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവതി 

രി; നയിക്കുന്നതിനും നമുക്കും സാധിക്കുന്ന 

താണ് 

വെള്ളി 

വി. മത്തായി ൭: 22-10. 

നമ്മുടെ കര്ത്താവു നല്കുന്ന ഈ സദഭാഗ്യങ്ങളില് 
ഓരോന്നി നെക്കുറിച്ചും ഓരോ പുസ്തകംതന്നെ എഴുതാന് സാ 
ധിക്കുന്നതാണു് . എന്നാല് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഇ 
വിടെ പ്രസ്ധാവിക്കുന്നുള്ള. ലൈംഗികമായ വിശുദ്ധി മാത്ര 
മല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടള്ളതു” . ഏകാഗ്രതയോടെ ഒരു 

പ്രത്യേകകാരൃയത്തിനായി സര്വ്വശക്തിയുമ്യപയോഗിക്കുന്ന 
മനോഭാവമാണു പവിഗശ്ുതുദ്ധികൊണ്ടു് പവിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
തു”. ദൈവഹിതത്തെ മാത്രം അന്വേഷിച്ചു” , തന്െറ 
സ്നേഹത്തെമാത്രം മ്രന്നിര്ത്തി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര് തീര് 

ച്ചയായ്യം 

ങ്ങളെയാണു” നമ്മുടെ കര്ത്താവു” ഈ സഭഭാഗ്യങ്ങളുടെ പ 
ട്ടികയില്കൂടി നമ്മെ കാണിക്കുന്നതു”. പ്രാര്ത്ഥന: കര്ത്താ 
വേ, അവിടന്നു” സ്തൃതിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങഠം എ 
ന്െറ ദൈനംദിനജീവിതത്തില് വളര്ന്നുവരുന്നതിനും അങ്ങ 
നെ ഞാനും സ്വര്ഗ്ഗീയസരഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും സം 
ഗതിയാക്കണമേ. 

ശനി 

വി. മത്തായി ൭: 13-16. 

നമ്മുടെ കര്ത്താവിന്െറ ഉപദേശങ്ങളില് ദൈനംദിന 

ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ വസ്തക്കളാണു് ദ്ൂഷ്യാന്തമായി 
ഉപയോഗിച്ചിട്ടള്ളതു”. ഉപ്പ കൂടാതെ ഭക്ഷണം കുഴിക്കേ 
ണ്ടിവരുന്ന രോഗികരംക്കറിയാം ഉപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര 

മാത്രം രുചി നല്കുന്ന വസ്തവാണെന്നു”. അതുപോലെ നാം 
പ്രകാശത്തെ എത്രമാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെ 
ന്നുള്ളതു” പ്രകാശത്തില് ജീവിക്കുന്ന നാം ഓര്ക്കാറില്ല. പ്ര 
കാശവും ഉപ്പും ഇല്പാത്ത ജീവിതംപോലെ ശുഷ്ക്കവും അ 

രോചകവുമാണു”് സുവിശേഷം ലഭിച്ചിട്ടി ല്ലാത്തവരുടെ ജീ 

വിതം. ആദ്യമെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രകാശവും രു 

ചിയ്യം ഉണ്ടാകയും അങ്ങനെ നമ്മില്കൂടെ സകല ജാതി 

കഠാംക്കും ലഭിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്െറ 

മഹത്വം ലോകത്തിന്െറ മ്യന്പാകെ നാം എത്രമാത്രം പ്ര 
തിഫലിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രയും ക്രൈസ്പവരെന്ന നിലയില് 
നമ്മുടെ കര്ത്തവ്യം നാം നിര്വ്വഹിക്കുകയാണു”. 

ഞായര് 

വി. മത്തായി 5: 17-90. 

ഒരു വള്ളിയെങ്കില്ും പുള്ളിയെങ്കിലും 

തിനാല് ഏററവും ചെറിയ അംശംപോലും 
ത്തില്നിന്നു” നീക്കുവാന് ആര്ക്കും അധികാരമില്ലെന്നു മന 
സ്റ്റിലാക്കണം. കാലോചിതമായ മാററങ്ങഠം കൂടാതെ എ 
ഖ്രാം പഴയപടിതന്നെ നടത്തണമോ അതോ സകലതും പു 
തിയതാണെങ്കില് മാത്രം നല്പതെന്നു വഗ്ത്റൂണമോ എന്ന ര 
ണ്ടു ചിന്താഗതികളും അപൂര്ണ്ണങ്ങളാണെന്നു നാം മനസ്സിലാ 

എന്നു പറയുന്ന 
ന്യായപ്രമാണ 

ചര്ച്ചുവീക്കി ലി 

വിനയവും ക്ഷമയ്യം മൂലമൃയള്ള പ്രായോഗിക ഗുണ 



ജിവപരി 

ഭുഗ്യവാനായ മാര് റൃവാഗ്രിയോസ 

താമസംവിനാ അദ്ദേഹം ര്ശ്ശേമില്നിന്നും ക്രൈസ്പുവ 

സന്യാസത്തിന്െറ ജന്മനാടായ ഈജിപ്തിലെ നിത്ര്യാ 

യില് എത്തി അവിടെ രണ്ടുവര്ഷക്കാലം ഒരു ദയറാക്കാര 
നായി ജീവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈജിഷ”്പ്യന്മദ്ധ്യ 
മരുഭൂമിയില് സെല്സ് എന്ന സ്ഥലത്തു പതിനഞ്ച്യ, വര്ഷം 

അദ്ദേഹം ഏകാന്തവാസം ചെയതു.” ആ കാലത്തു ദിവസം 

ഒരു റാത്തല് അപ്പവും അല്പം സസ്ൃഎണ്ണുയം മാത്രമായിരുന്നു 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആഹാരം. പച്ചക്കറികളോ മുന്തിരങ്ങയോ 

മററു പഴങ്ങളോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചില്പ. മരുഭൂമി 

യില് എത്തിയശേഷം ഒരുനാളം അദ്ദേഹം കുളിച്ചുമില്. 

ഗ്രന്ഥരചനയായി രുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രധാന തൊ 

ഴില്. ഈ ജോലിയുടെ പ്രതിഫലമായി നിത്യവൃത്തിക്ക് 

ക്കണം. ദൈവം കാലത്തിനു” അതീതനാണെന്നുള്ള സത്യം 

നാം വിസ്മരിച്ചുകളയരുതു്. സന്ദര്ഭമനുസരിച്ചു് പ്രായോ 

ഗികമാര്ഗ്ശത്തില് വ്ൃത്യാസം വരുന്നെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണ 

ത്തിലെ ആന്തരീയ പ്രമാണങ്ങഠം ശാശ്വതങ്ങളാണു”്. വെ 

ഒുളച്ചാട്ടത്തിലെ ഏതൊരു സ്ഥാനമെടുത്താലും അതിനുമ്യ 

മ്പ്യം പിമ്പ്യം ഉള്ള ഭാനത്തോടു'” അഭേദ്യമായ ബന്ധമൃയള്ള 
തുപോലെയാണു്”് വര്ത്തമാനകാലം ഭൂതകാലത്തോടും ഭാവി 

കാലത്തോടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”. വര്ത്തമാനകാ 

ലം ഭൂതകാലത്തില്നിന്നു” ഉളവാകുകയും അതു” ഭാവിയി 
“ലേഷ്ക്കു്” നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂതകാലത്തെ അനുഭവസമ്പ 

ത്തില്നിന്നെടുത്തു” ഭാവിയിലേയഷ്ക്കക് പണിതു” ഉയര്ത്തുവാന് 

“വര്ത്തമാനകാലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണല്ലപൊ നാം ചെ 
“യ്യേണ്ടതു”. . യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയ്യം ഇന്നും എന്നെന്നേഷ്ക്കും 

അനന്യന്തന്നെ, , (എബ്ബാ. യം 8) പ്രാര്ത്ഥന : കര്ത്താ 

വെ, ഭൂതകാലത്തെ ഏററവും ഉത്തമമായതിനെ മ്ൃയറകെപ്പി 

ടിച്ചകൊണ്ടു ഭാവിയിലെ ഏററവും ഉത്തമമായതിനെ പിന് 

ചെൂല്പ, വാന് എന്നെ സഹായിക്കേണമേ. 

തിം 

വി. മത്തായി ൭: 21-25. 

ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ആന്തരീയപ്രമാണങ്ങളെ നമ്മു 
ടെ കര്ത്താവു” വിശദീകരി ക്കുകയാണു . കൊലചെയ്യരുതെന്നു 

ള്ള കല്പനയില് വിചാരത്തിലൊ വചനത്തിലലൊ പ്രവൃത്തി 
യിലൊ മറെറാരുത്തനോടുള്ള വെറുപ്പും പ്രതികാരബുദ്ധിയയം 

നിരോധിച്ചിരിക്കയാണു്” . ആ പാപം കോപമായി മന 
സ്റ്റില് തോന്നി യാലും, നിസ്സ്റാരനെന്നും മൂഡനെന്നുമയള്ള പ 

രിഹാസവാക്കില് വന്നാലും ആ പാപത്തിന്െറ ഭവിഷ്യ 
ത്തു” പാപി അനുഭവിക്കാതെ തരമില്ല. ഒരു സത്ൃക്രിസ്ത്യാ 
നിക്കു” എപ്പോഴെങ്കിലും കോപിക്കുന്നതിനോ പരിഹസി 
ക്ഷന്നതിനോ അവകാശമയണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്പ. :“പിതാ 
വേ, ഇവര് ചെയ്യ്യന്നതെന്തെന്നു” അറിയായ്കകൊണ്ടു” ഇ 

വരോട ക്ഷമിക്കേണമേ,, എന്നു നമ്മുടെ കര്ത്താവിനെ 

. പ്പോലെ സഹതപിക്കുവാനും പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാനുമാണല്ലപൊ ന 

മുക്ക് കര്ത്താവു” പി യെറുശ 

ലേംദേവാലയം നമ്മുടെ കര്ത്താവു് ശുദ്ധീകരിച്ചതു” നീ 
തിക്കുവേണ്ടിയയള്ള തന്െറ തീക്ഷ്ണതയല്ലാതെ വെറുപ്പോ 

ൽ ര് ആയി പരിഗണിക്കുക സാദദ്ധ്യമല്ലെന്നു 
ക്ളതു” സുവ്യക്തമത്രെ. പ്രാർത്ഥന: കര്ത്താവേ, ഞെരുക്ക 
ങ്ങളും എതിര്പ്പുകളും പരിഹാസങ്ങളും നേരിടുമ്പോഠം അ 
വിടത്തെ മാതൃകയെ കണ്ടുകൊണ്ടു” ക്ഷമയോടും സഹതാപ 

ത്തോടും രഞ്ജനമനോഭാവത്തോടും പെരുമാറുവാന് എന്നെ 
സഹായിക്കേണമേ. 

ജനുവരി 15 

അത്യാവശ്യപ്പെട്ട തൃച്ഛമായ ഒരു തൂകമാത്രം അദ്ദേഹം 
സ്വീകരിച്ചുവന്നു. ദിനംപ്രതി 900 പ്രാവശ്യം എങ്കിലും 
അദ്ദേഹം പ്രാര്ത്ഥിക്കുമായി രുന്നു. ഇദദൃശമായ പരിശീലന 
ങ്ങഠം 15 വര്ഷം തുടര്ന്നതോടെ അദ്ദേഹം ഭര്വ്വികാരങ്ങ 
ളില്നിന്നു വിമുക്തനാകുകയ്യം ഹൃദയവിശുദ്ധി ക 

ക്യയും ദൈവകൃപകൊണ്ടു നിറയുകയും ച്ചെയ് തന്നെ 

യല്ല ആത്മാക്കളുടെ വി വേചനവരവ്യം തികഞ്ഞ വ്യജ്ഞ 

തയയം അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം രച്ചിച്ച ലു 
അമൂല്ൃഗ്രന“ഥങ്ങളിലായി പിശാചിന്െറ വിവിധ. തരത്തി 
ലുള്ള ഗുഡതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുശ്ചിന്തകളും, ഷോപ്രേരണ 
കളം വഴിയായി അവ മനുഷ്യരെ ഏതെല്ലാം തരത്തില് വഴ് റി 
തെററിക്കുന്നു എന്നും മററുമുള്ള കാര്യങ്ങരം വിതുമൂമായ്ുര ്) ി 

ഗ്ദ്ധമായുയം പ്രതി പാദിച്ചിട്ടണ്ടു് . പ 

പടി ഗരുതരമായ ചില പരീക്ഷ 

ഈ എഴുത്തുകാരനോട്” ഇപ്രകാരം പറയുകയു റ 

ഒരിക്കല് വേശ്യാദോഷത്തിന്െറ ആത്മാവു” എന്നെ 
യായി ബാധിച്ചു. ഗത്യന്തരമി പ്പാതായപ്പോം മഞ്ഞ, 
ത്തെ ഒരു രാത്രി മുഴവനും നഗ്നനായി ഞാന് വെളിയ യി 
റങ്ങിനിന്നു. എന്െറ ശരീരം ര 
വികാരരഹിതമായിത്തീര്ന്നപ്പോഠം ആ 

എന്നെ വിട്ടപോകുവാന് വി പ്പന്ധിരി പ്ി; 

മറെറാരിക്കല് ദൈവദൂഷണത്തിന്െറ ആത്മാവു” എന്നെ 
വഴിതെററിക്കുവാന് പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. ആ പരീക്ഷ 
യുടെ ഉഗ്രതനിമിത്തം നാല്പതുദിവസം 
തണുപ്പു സഹിച്ചുകൊണ്ടു ഞാന് വെളിസമ്പ്രദേശത്തു നഗ് 
നായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. ശൈത്യാധിക്ൃയംമൂലം എന്െറ ശരീ 

ഹം 

മുതപ്രായമായപ്പോഠം പരീക്ഷകന് എന്നെ ഉപേക്ഷ 
പിന്തിരിയേണ്ടിവന്നു. പി 

അവസാനം മൂന്നും” അശുദ്ധാത്മാക്കഠം മനുഷ്യവേ 
ടുത്തു മൂന്നു ദയറാക്കാരെന്ന ഭാവത്തില് എന്നെ സമീ 
അവര് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറ് 
എന്നോടു സംസാരിക്കാന് തൂടങ്ങി. അവരില് ഒരാരം വേദ 
വിപരീതിയായ അറി സോയിന്െറ അനുയായിയാണെന്നു, ) 

വേറൊരാഠം സിസിക്കസിലെ എപ്പിസ്കോപ്പായി( റ 
യൂണോമിയന്െറ (വേദവിപരീതി 3 60-364) അനുഗ 
യാണെന്നും മൂന്നാമന് അപ്പ്ോളിനേറിയിസിന്െറ (വേദ 
വിപരീതിയായ ലവോദിക്യായിലെ എപ്പിസ്കോ 899) 
അനുയായി യാണെന്നും അവര് തങ്ങളെത്തന്നെ പരിച ടു 
ടുത്തി. ദൈവകൃപയുടെ സഹായത്താല് ഞാന് അവരെ 
തിരിച്ചറികയും അവര് ലജ്ജിതരായി തിരിച്ചോടേണ്ടി. 
വരികയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ തൃടര്ച്ചയായ പരാജയ 
ങ്ങഠംമൂലം നൈരാശ്യംമുഴുത്ത പൈശാചികവ്ൃവന്ദം ഒരിക്കല്, 
മാര് ഇവാഗ്രിയോസിനെ അതികഠിനമായി പ്രഹരി ര 
അതിദാരുണമായി അതി വേദനപ്പെടുത്തി. എന്നാല് ക്ട 
ഹം ക്ഷമാപൂര്വ്വം വഹിച്ച ഈ കുരിശരമൂലം പിശകഷ്ചീി 
ന്മേല് അന്തിമവിജയം വരിക്കുകയും കൂടുതലായ. ന 
കൃപാവരങ്ങഠംക്ക്” അര്ഹനായി ഭവിക്കുകയഷയം ചെയ്തു 

അതുമുതല് പിശാചുക്കഠം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുവാന് 
ഭയപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാല് പിശാച്ചക്കഠംക്ക്” അതിഭയങ്കര. 
നായ ഒരു എതിരാളിയായി അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തപ്പെട്ട. 
പ്രവചനവരവും അദ്ഭൃതശക്തികളം അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. 
ഒരിക്കല് മാര് ഇവാഗ്രിയോസിന്െറ ഏകാന്തമുറിയയടെ താ 
ക്കോല് കൈമോശം വന്നു. മുറി തുറക്കുവാന് സാധിക്കാതെ. 
അദ്ദേഹം പ്രയാസപ്പെട്ട. താക്കോല് അന്വേഷി മടുത്ത 
ശേഷം അദ്ദേഹം മുറിയുടെ കതകിന്മേല് സ “ളീ ബായുടെ 
അടയാളം വരയ്ക്കുകയും മിശിഹായുടെ നാമം ലീടിച്ച് 
ക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു താക്കോലിനു പകരം കൈവിരല് ഇട്ടു താഴ് 
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ട്ര 

(2-ാംപേജില്നിന്നു തൂടൂര്ച്ച) 
ിയായ പ്രതിവിധി എന്ന ചിന്തയോടെയോ ഡോ 

[൪ മാ൪ പ്രവര്ത്തി ക്കാറുണ്ടോ എന്നു ഞാന് ചോദിക്കുക 
! യാണു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന രീതിയില് ക്രിസ്പുവിന്െറ 
_ സുഖപ്പെടത്തുന്ന ശക്തിയിലും തിരുവിഷുത്തില്ും വിശ്വ 
 സസിക്കുന്ന ഒരു ഭിഷഗ്വരന്, സകല വൈദ്യന്മാരിലും ൩മര് 
യു ദൈവത്തോട തന്െറ പരിചരണത്തിലുള്ള ഏതെ 

ങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവ 
ി നം അറിയൃയവാന് പ്രാര്ത്ഥനാപ്യ, ര്വ്ൃവമായി ജാഗരി 

ടാ? സര്വ്വോപരി , രോഗിയയം തന്നോടു ബന്ധപ്പെട്ട 
ഹഹ് തും ആശിക്കുന്നതുമായ സഹതാപവും 

ത്രില് എത്രയെത്ര ഡോക്ടര്മാര് ശ്രദ്ധി 
തങ്ങളുടെതന്നെ ജീവിതത്തില് കുഷൂതകളേ 

പതി തരുന്ന ദൈവിക കഴാവിനേ 
പ" ഭിഷഗ്വരന്മാര്ക്ക് അനുപേക്ഷ 
ഇതെല്ലാം, വളരെയധികം രോഗി 

തായ ഒരു ബഹളം നിറഞ്ഞ പരിത 
' എതു വിധം ആണു സാദ്ധ്യമാകുക? ഒരു 

പ്ര കഞ്ടക്ടറിന്െറ പക്കല്നിന്നും ഡോക്ക 
ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടണ്ടു് . അവര് 

്യാറുള്ളതു ബനസ്സകളടെ സീറ്റകരം അനു 
ളം യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ അതില് അനു 

 ഭിഷഗ്വരന്മാരും അപ്രകാരം നിര്ദ്ദാക്ഷി 
ിദഠാംക്കു സമയവും ശ്രദ്ധയയം നല്കുവാന് സാ 

രോഗികളേ മാത്രമേ ശുദ്ര ഷഡി ക്കാന് 

൮൦ 

ടു 
ള് 

ക 

സ്മയം 

ിയ്ക്ടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയ 
പ്രയാസങ്ങളുടെ ശരിയായ ഒരു ധാരണ ലഭി 

രാശ്രരി 10 മിനിട്ട് എങ്കിലും ചെലവഴിക്കുന്ന 
 രോഗികഠക്കു വേണ്ട രീതിയില് ശ്രദ്ധ നല് 

ടട” പേഷന്ററ് വാര്ഡില് 4 മണിക്കൂറകൊണ്ട് 

സാധിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി രോഗികയം 
ദരി വ ഡോക്ടറേ സന്ദര്ശിക്കുവാന് ഏര്പ്പാടു 
0 തുമാണു'. ഈ ക്രമീകരണം ഭിഷഗ്വരന്മാരുടെ 
ച അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നു തന്നെ 

പം രോഗിക്കു കൂടുതല് ശ്രദ്ധാപൃയര്വം തൃപ്തി 
പരിചരണം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും . ചുമ 

ന്നിനും മററു ചില ഗുളികകഠംക്കും മാത്രമായി 
ന്നവരെ, ഒരു രോഗിക്കു വെറും അരമിനിട്ട മാത്രം ചെ 

൬ ശവര്മെന്റാശുപത്രിയിലേയഷ്ക്കു” അയയ്ത്ക്ാവുന്ന 

൬ മായ 

ഴു 

ചെയതു. മറെറാരിക്കല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
മാരില് ഒരാഠാംക്കു പതിനെട്ട വര്ഷങ്ങംക്കുശേഷം 

ടേണ്ട ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം മുന്കൂട്ടി അറിയി 
ംയ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രവചനപ്രകാരം സംഭവിക്ക 

ചയ്തു. 

നവം 

വിതത്തിനെറ അന്ത്യഘട്ടത്തില് ഉദരരോഗംമൂലം 
ളം ്പണരീതിയില് ചില വ്ൃതിയാനങ്ങഠം വരുത്തുവാന് 
൪ ഇവാഗ്രി യോസ് നിര്ബന്ധിതനായി . പാചകം 

ചെയ്ക ലഘ്ൃതരമായ പോഷകാഹാരങ്ങഠം അവസാന 
നി അദ്ദേഹ. കഴിച്ചുവന്നു. ഈ ഉദരവ്യാധി മൂര്ദ്ധന്യ 

ല് റിയതോടെ അദ്ദേഹം കേവലം ശയ്യാവലംബി 
യി ൪ന്നു. 6ദ്-ാമത്തെ വയ്യസ്റ്റില് ഭാഗ്യവാനായ 

മാര്, ഇവാഗ്രി യോസ് ഈ ലോകത്തോടു” അന്ത്യയാത്ര 

ി 

പ്രിയരെ ഞാന് നിങ്ങളോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അത്മാ 
 ഖിനോട യുദ്ധം കെ'യ്യ്യന്ന സകല ശാരീരികാഭിലാഷങ്ങ 

കില്നിന്നം അന്യരും പ്ലൂവസ്ധേക്ളു; എന്നപോലെ വിട്ടൊ 

ഭിഞ്ഞ കൊരംവീ൯.,, (1 പത്രോസ് 2. 11) 

(പി. പിതാക്കന്മാരുടെ പറുദീസായില്നിന്നു വിര്വത്ത 
മ ചെയ്യപ്പെട്ടതു”) 

ി ് വിവര്ത്തകന് ഫാ. എ. സി. വി. 

താണു. അവിടെ ആ രീതിയില് മുന്നൂറോളം രോഗികളെ 
രാവിലെ തോറമുള്ള ഇമ്മാതിരി പരിശോധന സമയങ്ങളില് 

നോക്കുവാന് കഴിയും. ഇങ്ങനെ രോഗികരംക്കു മനസ്സിലാ 
ക്കുവാന് സാധിക്കും ഗവര്മെന്റാശുപത്രികളില് ലഭിക്കു. 
ക്കാത്ത അനുപമായ പരിചരണം തങ്ങംക്കു മിഷ്യന് 
ആശുപത്രികളില് കിട്ടുമെന്നുള്ളതു്. കൂടുതല് വ്യക്തിപര 
മായ പചോദ്യങ്ങഠം ചില രോഗികരക്ക് അനിഷ്ടമാ 
യെന്നും വരാം. അങ്ങനെ ഉള്ളവര്ക്കു ഗവര്മെന്റാശുപത്രി 
ധാരാളം മതിയാകും. അനേകംപേര്ക്കും ഒരു ക്രിസ്ധീയ ഭിഷ 
ഗ്വരന്െറ ശ്രദ്ധാപ, ര്വവും ആലോചനാപ്യ, ര്വ്വവുമായ 

പരിചരണവും അതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ മാനസികവും. 

ആത്മീയവുമായ പ്രശ് നങ്ങളുടെ പരിഹാരവും ശാരീരിക 

സുഖവും ലഭിക്കുന്നതില് ചാരിതാര്ത്ഥ്യത്തിനുമാത്രമേ വക 
യൃള്ള, . ക്രിസ്ധീയ ഡോക്ടറന്മാരുടെ ഭാഗത്തും അയാഠം ക്രി 
സ്ൃവിനാല് മുഴുവനായയം സരഖ്യം ലഭിച്ച യഥാര്ത്ഥ അനു 

ഭവം പ്രാപിച്ചു” വ്യത്ൃയസ്തനായിട്ടള്ളവനും വിശേഷാല് 
മന: ശാസ്ര്രപരമായയം വേദസം ബന്ധമായയം ഉള്ള പരിശീലനം 

ലഭിച്ചിട്ടളളവനും ആയിരാക്കണം. 

മേല്പറഞ്ഞതായ പ്രമാണം അല്പംകൂടി കാര്യമായി 
ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള രോഗികളടെ 
കാര്യത്തില് പ്രാവര്ത്തി കമാക്കാവുന്നതാണു” . ഈ എഴുത്തു 
കാരന് ഈസ്റ്റാഫ്റിക്കയി ലായിരുന്ന അവസ്രത്തില് 

തിരുപ്പത് തൂരുള്ള ഞങ്ങളടെ ആശ്രമത്തിന്െറതായി നടത്തി 
വരുന്ന 770 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി യേപ്പുററി അവിടെ. 
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ഡോക്ടറുമായി സംസാരി 

ക്കുകയുണ്ടായി . അപ്പ്പോഠം അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു 
എല്പായ' പ്പോഴും ആശുപത്രികളില് ചുരുക്കം രോഗികളേ. 
മാത്രമേ അനുവദിക്കാവയ എന്നു”. ഞങ്ങളടേതിന്െറ പകുതി 
കിടക്ക മാത്രമേ ആയിരിക്കാവൃയ എന്നു്. ചെറിയ ആശ്ര 

പത്രികളില് മാത്രമേ രോഗികഠംക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ നല്. 
കുവാന് സാധിക്കുകയുള്ള, . ഒരു പക്ഷെ വലിയ ആശുപത്രി 
കളില് ഉള്ളടത്തോളം എല്ലാ സാകര്യങ്ങളോ പ്രത്യേകത 
കളോ ഇല്പായിരുന്നാല്തന്നെയ്ും , രോഗിയയടെ മുഴവന് 

ആളത്വത്തിനും ആവശ്യമായ ക്രിസ്പുവിന്െറ സരഖബ്യമാക്കുന്ന 
ശക്തി അവിടെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ 
വിധത്തിലുള്ള ചെറിയ ആശുപത്രികളില് സാധിക്കു 
ക്രിസ്ത്യന് ആകശ്രപത്രികംക്കും ഗവര്മെന്റുകഠം നടത്തുന്ന 

ആശ്ുപത്രികഠംക്കും ഇടയില് മല്സരത്തി നാവശ്യഭില. 
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ക്രിസ്ത്യന് ആശുപത്രികളില് കൊടുക്കുന്ന. 
ക്രിസ്തീയ അഭ്യസനവും പൃര് ആളത്വത്തി നാവശ്യമായ 
പരിചരണവും ആവശ്യമി ല്ാത്തവര്ക്കു് അവ നിര്ബന്ധ. 

മല്പാത്ത ഗവര്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില് പോകാവുന്ന 

താണു”. 

ചാപ്ളെയിന് 

ക്രിസ്പ്യന് ആശുപത്രികളില് അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു: 
ആവശ്യമത്രെ ഒരു ചാപ് ളെയിന്. മററുള്ളവരുടെ പ്രയാസ: 
ങ്ങഠം മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിയുന്ന പ്രതിഷ്യിക്കപ്പെട്ട ജീവി 
തമുള്ള ഒരു പട്ടക്കാരനുള്ള പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിനു പലവിധം 

ത്തിലും ഡോക്ടര്മാരുമായി സഹകരിച്ചു, സഹായകമായി , 

പ്രവര്ത്തി ക്കുവാനും അവരുമായി ഡോക്ടറന്മാര്ക്കും സ്വാത. 

ന്ത്രയത്തോടുകൂടി രോഗികളെപ്പററി സംസാരിക്കുവാനും അവ 
രുടെ പ്രാര്ത്ഥനാസഹായം തേടുവാനും സാധിക്കും. യഥാര്. 
ത്ഥമായ ആത്മീയാനുഭവമുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ നഴ് സു. 
കളായയം മററു ഉതവിക്കാരായയം തെരഞ്ഞെടുക്കാവു. എങ്കില്. 
മാത്രമേ ഒരു ടീമായി കൂട്ടായ” മാടി സ്ഥാനത്തില്, സകലരും. 
ചേര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് സാധിക്കുകയുള്ള . ഇതു നി 

ഷ പ്രയാസമായ കാര്യം ഒന്നും അല്പ. പിന്നെയോ വളരെ 
വിനയാന്വിതമായ പ്രാര്ത്ഥനയാല് മാത്രമേ കരണീയ 
മാ കൂ. ക്രിസ്ത്യന് ആശുപത്രികളടെ. 
ലക്ഷ്യവും മാര്ഗ്ഗവും തികച്ചും വൃതൃസ്ൃപ്പെട്ടു 
കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയ ഒന്നത്രെ. ക്രിസ്ത്യന് മെഡിക്കല് കോ. , 
ളജുകളിലെ പഠിപ്പിക്കലുകളില് ഒരു വലിയ മാററം ഇവ 

വിഭാവനം ചെയ്യന്നു. വൈദ്യൃശുശ്രര ഷയില് ശാസ്ത്രീയമായ 

ചര്ച്ചുവീക്കി ലി. 



വശങ്ങരം മാത്രമാണു” ഇതുവരെയും ഈ അഭ്യസനങ്ങം 

നല്കി യിട്ടുള്ളതു”. ക്രിസ്ത്യന് ഡോക്ടര്മാര് തീര്ച്ചയായയം 

ശാസ്ത്രീയമായി കെല്പ്പള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു” . എ 

' ന്നാല് മാനസികവും വികാരപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായി 

സമ്പ , രണ്ണ ആളത്വത്തോടുള്ള സമീപനം, ഇപ്പോഴള്ളതുപോ 

ലെ, പാടെ വിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കരുതു” . 

പ്രഥമലക്ഷ്യം 

രോഗിയൃയടെ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും ഇട 

പെടല്യകളിലും ഉള്ള പൊരുത്തക്കേടു കണ്ടുപിടിക്കുക 

എന്നതായിരിക്കണം മനുഷ്യനെ മുഴവനായ്യം സുഖപ്പെടു 

ത്തുക എന്നതുകൊണ്ടു്” അര്ത്ഥമാക്കുന്ന പ്രഥമവും പ്രധാനവും 

ആയ ലക്ഷ്യം. തന്മുലം മാത്രമാണു്, ഏതു രീതിയിലുള്ള 

വ , ര്ണ്ണസഖവും ശരീര ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനു സഹാ 

യകമായ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും ലഭ്യ 

മാകുക. സരഖ്യമാകുന്നതിന്െറ സാദ്ധ്യത അധികം എളുപ്പ 
വുമാകുമെന്നല്ലാതെ മരുന്നുകളടെ ഉപയോഗം അനാവശ്യ 

മാണു” എന്നല്ല ഇവിടെ ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നതു” . അതുപോലെ 

തന്നെ, ആദ്യം എല്പാ രോഗികളെയും ക്രിസ”തുമതത്തി 

ലേയ്ത്കു്, മതപരിവര്ത്തനം ചെയ്യിക്കണമെന്നുമല്പ എന്െറ 

“അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ ആരും തെററിദ്ധരിക്കരുതു്. രോഗി 

കഠം സുഖമുള്ളവരും . ആരോഗ്യമുള്ളവരും ആകണമെന്നും, 

അതു ദൈവത്തിലും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിലും സുഖ 

ഖപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയിലും ഉള്ള പുതിയ വിശ്വാസംകൊണ്ടു 
മാത്രമാണു സാധിക്കുന്നതു“. ഇതു” അവരെ ക്രിസ്തുവില് 

ഹിശ്വസിക്കുന്ന അനുഭവത്തി ലേഷ്ക്കു നയിക്കും. അതു പരിശ്തു 

“ദ്ധാത്മാവിന്െറ പ്രവൃത്തിയാണു , മനുഷ്യന്െറതല്പ, ഏതു 
'വിധമായാലും നമ്മുടെയും, അവരുടെയും വിശ്വാസത്തെ 

ഉണര്ത്തുന്ന യേശുക്രി സ് തുവിനെപ്പററിപ്പറയാതിരിക്കുവാന് 

ക്്ര്രൈസ്തവരാകുന്ന നമുക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. 

മനുഷ്യന്െറ മുഴുവന് ആളത്വത്തിനും ശുശ്രര ഷചെയ്യന്ന 
തിള്തവേണ്ട് ക്രിസ്തീയ ഭിഫഗ്വരന്മാരെ പറപ്പെടവിക്കുന്ന 
തിനു”, കുറഞ്ഞപക്ഷം, നമുക്കുള്ള രണ്ടു മെഡിക്കല്കോള 

“ജൂകളില് ഒന്നിലെങ്കിലും പാടെ വിഭിന്നമായ ഒരു പുതിയ 
വൈദ'പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു പ യ 

ഉണ്ടു . സാധാരണ ഉള്ള എം. ബി. കോഴ്സിലെ 
പാഠ്യപദ്ധതി കരക്കു" ഉപരിയായി, രോഗിയുടെ മാനസി 
.കവ്യം, വൈകാരികവും ആയ കുഴപ്പുങ്ങഠം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 
തിനും തന്മ ലമുള്ള പെരുത്തക്കേടിനും അങ്ങനെ അതു 

മുലമുള്ള ശാരീരിക വ്യാധികയംക്കു പരിഹാരം ചെയ്യന്ന 

തിനും വിദ്യാര്ത്ഥികെളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന് 

മന: ശാസ്ത്രവും, നല്കേണ്ടി യിരിക്കുന്നു. 

ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശീലനംമൂലം, രോഗി, താനായിരിക്കുന്ന 

ഇടപെടുന്ന ആളുകളോടുള്ള ബന്ധ 

ത്തിലും, പരസ്പര ധാരണയോടും പ്ര 

'വര്ത്തിക്കുവാന് സഹായിക്കുന്നതിനു കഴിയം. അങ്ങനെ 
രോഗി പരിപ ര്ണ്ണ വിശ്വാസത്തോടും തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള 
ദൈവേഷ്ടം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയോടും സംഗ 
തികളെ കാണുവാന് ഡോക്ടര്ക്കുസാധിക്കും. ഡോകടര് തന്െറ 

രോഗിയെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവിടുന്നു 

സദാ അവനെ സഖലപ്പെടുത്തുവാന് സന്നദ്ധനാണെന്നും, 

അവന്െറ ഏററം വലിയ നമ്മഷ്ണ്കൂവേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്നവനാ 

ണെന്നും ഓര്മ്മിക്കണം. ഡോകൃരുടെ കര്ത്തവ്യം, രോഗി 

ക്ജതന്നെ മനസ്സി ലാകാതെയുള്ളതും സരഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതി 

“൯ വിഘാതമായിട്ടുള്ളതുമായി രോഗിയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങടം 
മാററി സുഖംപ്രാപിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്ലമായ ശാരീരിക 
“പരിതസ്ഥിതി പ്രദാനം ചെയ്യക എന്നതാണു”. ഇതിലേയ്ക്കു 
മാനസികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഉയര്ന്ന ഒരു മനോ 

ഭാവത്തി ലേയഷ്റ്കു രോഗിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി യിരിക്കുന്നു. 
മറെറാരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല്, ഡോക്ടര്ക്കും വൈദ്യ 
വിദ്യാര്ത്ഥിക്കും, ഓരോ പ്രത്യേക രോഗിയ്യടെ കാര്യത്തിലും 
അയാളുടെ പൃര്ണ്ണൂ വ്ൃക്തിത്വത്തി ലേയ്റ്കും കടന്നുചെല്ല്യന്ന 

വേദപരിശീലവും 

പരി തസ്ഥിതികളിലും, 

സമാധാനപരമായും 

അജനുവരീ 10 

വിധമുള്ള ഒരു വിവേചനാ വൈഭവം ഉണ്ടായിരി ക്കേണ്ടതു 
ണ്ടു. ഇതു വാസ്തവത്തില് ഓരോ ക്രൈസ്തവ ഡ്വോകൃരും. 
കൈകാര്യം ചെയ്യ, വാന് കഴിയേണ്ട ഒരു ആഭ്ധ്യാത്മീക. 

പ്രശുമാണു. എന്നാല് ഇതു കക ചെയ്യുന്നതു ൪ 
തയനുഭവിക്കുന്ന രോഗി യോടുള്ള സ്നേഹ 
മറെറന്തെങ്കില്യം സ്വാര്ത്ഥപരമായ (അത: 

മതപരിവര്ത്തനം ചെയുണമെന്നുള്ള ചിന്തയേ; 

ത്തോടെ ആയിരിക്കരുതു”. ദൈവത്തിന്റെ 
ഈ 
രോഗിക്കും ഡോക്ടര്ക്കും 
ഒരു ഫലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുവാന് തിക 
ന്നും ഉള്ള പരമാര്ത്ഥം ഞാന് എ. 9൭ ( 

കാരമുള്ള ഒരു പുതിയ പരിശീലനം, അ 
(മെഡിക്കല്കോളജ്) കളില് ഏര്പ്പെടത്തുന്ന 
വര്ഷത്തെ സമയംകൂടി പരിശീലന 

വേര്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു . ി 

ദ്യാര്ത്ഥികഠം സമീപത്തു” ഏതെങ്കിലും ക്ര 
പത്രികളില് സേവനം ചെയ്യയന്നതിര് അ 
ക്കുകയ്യം രോഗികളോടുള്ള ഈ പൂത് 
പ്രാവര്ത്തികമാക്കുകയോ, കുറഞ്ഞപക 
റു വേണം. 
ചൈതന്യം ലെക്ചഠറന്മാരുടെ ക ളസ്റ്റ 
തിലധികമായി അദ്ധ്യാത്മീകവാസനയ്യ; 

പക്കല്നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ഒന്നാണു”. 
തന്നെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാഭ 
വിദ്യാര്ത്ഥികഠം ദൈവസ്നേഹത്താല്. 
രെല്പാം അങ്ങിനെ അല്ലാതെ കേവല 
മായ ചിന്തയാല് ഈ ജോലിക്കു മുന്പേ 
ള്ളതും. ഏതൊരു ക്ര്രൈസ്പുവ വൈദ്യ 
ചികില്സക്കുള്ള യോഗുൃത പ്രാപിച്ചു കഴി 
മായി ചെയ്യേണ്ടതു സമീപത്തുള്ള ഒരു ൭െ 
പത്രിയില് (താരതമ്യേന ചെറിയതു” )ൽ 
പരി ശ്രമിക്കുക എന്നതാണു”. 
ദോഷിക്കുന്നതിന്െറ കാരണം അങ്ങനെ ഉള്ള 
ളില് മാത്രമേ കാര്യമായ ഒരു പരിചയം മററു 
ഡോക്ടറന്മാരുമായി സാദ്ധ്യമാകൂ എന്നുള്ളതുകെ 
ഇപ്രകാരമുള്ള കുറെ വര്ഷങ്ങളിലെ പരിശീലന 

ശേഷം, തനിക്ക്” ആവശ്യമായ പ്രവ ര്ത്തനസര; 

വാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം-തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന് 

ഒരു യവവ്വനക്കാരനായ ക്ര്രൈസ്ധുവ ഡോക്ടര്ക്കു? 

തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ന്നതദ്യാന 

തിരിച്ചുവിടുന്നതിനു മുഖാന്തരമായി 

എന്നാണു” എന്െറ വിചാരം. 

(ഇന്ത്യന് ക്രിസ്ത്യന് മെഡിക്കല് അസോസിയേഷ റ് ്  

ചെയ്ത പ്രസംഗം തര്ജ്ജമ എം. കെ. ജേക്കബ്--ത പി 

ആശ്രമം കോയമ്പത് തൂര്) ല് നി 

റ ല് ടട: ന് 
ളം ചമ 

റ 

വായിക്കേണ്ട ഉ 
1. വി. കര്ബാനയുടെ ധ്യാനപഠനം (ഗ്രന്ഥ 

കര്ത്താ:ഫാ. കെ. കെ. മാതൃസ്) വില 1ക. 50പൈസസ।[ 
2. താബോറിലെ താപസവര്യന് (ഏഡിററര് കെ 

വി. മാമ്മന്) വില 1ക 
3. പ. കന്യകമറിയം (ഗ്രന"ഥകര്ത്താ: ഫാ. പോം] 

വറുഗീസ്) വില 25 പൈസ 

മനോരമ പബ്ലിഷിംഗ്" ഫഛാസ് 
പി.ബി. 26 കോട്ടയം 



റം സഭസ്റ്സു രം വളം വസ 
ടം, ക്കുന്നു എന്നതിനെ അശ്രരയിച്ചാ 

രാവ്യി നിലകൊള്ളന്നതു”. സമുദായ 
ട്ട പത്തു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കളടെ 

൫, വെന്ന് എല്പാവര്ക്കും അറിയാം. 
ചയ്യേണ്ടിയിതന്ന ജോലികൂടി ഇന്നു 

ര്ത്തവ്യഭാരമാണു് സഭയിലും സഭാ പ്ര 
) 1തിചെയ്യു, ന്നതു”. മഹത്തും ബൃഹത്തും 

1, രര്പ്ഹിക്കുന്നതിനു' പരധീലനം ലഭി 
ഭാവത്തോടുകൂടി സഭാസേവനത്തിനു വ 
കളം ആവശ്യമായ അര്ത്ഥവും അത്ൃന്താ 

ല, പ്രവര്ത്തനരം ഗങ്ങളിലും ആദ്ധ്യാത്മിക 
ലവ ട്ട നേതൃസ്ഥാനത്തും മുഴുവന് സമയവും ച്ചെല 

% ഥി ക്കുന്ന ആളകഠം ഇംല്ലന്നു നാം മനസ്സിലാ 
സ്പറ ിദ്യരായ വൈദികരില് ഭൂരിഭാഗവും നമ്മു 

൫8 “സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ” നേടിയിരിക്കുകയാ 
ന ള് ശാസ്ത്രവും ഭാഷയും പഠിപ്പിക്കാന് 

_ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവര് ഇടവകകജിലും 
ളി ഡിലും മററുമാണു പ്ര൨ര്ത്തിക്കേണ്ടതെന്നും 

നറ ര്ക്കെല്പാം അറിയാം. ഏതാനും വിദഗ' ദ്ധരായ 
വിദ്യാലയങ്ങളില് അത്യാവശ്യമാണെങ്കില് അ 

ബാക്കിയുള്ള വൈദികരെ അവര്ടെ ച്ച 

തിരിച്ചുവിടേണ്ട ച്ൃമതല സഭഷ്ക്കുണ്ടു , 

ചൂര. കോളജുക ളിലും ഉപ ജീവനാര്ത്ഥം 

ചയയ, ന്ന വൈദികരെ അവിടെനിന്നു മാററി സഭാ 
ത്തനങ്ങളില് പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നു പ: 

ബാവാ തിരുമേനിയുടെ അസി സ്റ്റന്റുകൂടി യായ 

മാര്, അത്താനാസ്യോസ തിരുമേന। ഏതാനും 

ുംക്ഷമുമ്പ ക ഈ ലേഖകനോട ഒരഭിമുഖ സംഭാഷ 

ൽ പറയുൃകയ്യണ്ടായി . അദ്ധ്യാപകദജാലി കിട്ടുന്ന 

ി പട്ട. ഏല്ക്കുന്ന യുവാക്കന്മാരും ഇന്നു് 
വുന്ന ച , ണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു . വിദധാലയങ്ങ 

അ ്്യാപക അച്ചന്മാര് സഭാസേവനത്തിനു" ഇറങ്ങ 
ന്നം, അവരുടെ ത്യാഗോജ' ജ്വലമായ സേവനങ്ങഠം 

മേ മലങ്കരസഭയെ ഉദ്ധരിക്കാന് സാധിക്കുകയു 

൦6 പത്രോസ് മാര് ഒസ്താത്തിയോസ് തിരുമേനി 
പ്യാഴം പറയാറണ്ടു” . മാര്ത്തോമ്മാ. സി. എസ്. 
എന്നീ സഭാവി ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായ ചുരുക്കം 

പില വൈദികര് മാത്രമാണു” ഇന്നു കോളജുകളില് പഠി 
ക്കുന്നതു” . വരില് പലരും പ്രിന്സിപ്പല്മാരറയോ 

. അതു൦ വാദിത്ത്വമള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലോ അത്യാ 
വഗ പ് കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുമാണു' , 

കം. 

ക്ല 

1 അഭ്യസ്തുവി ദ്യരും വേദശാസ്്രപഠനം ലഭിച്ചവരുമായ 
[ഒ്്ളികം വൈദികര് ഉപരി പഠനത്തിന്െറ പേരില് 

സ് കോളര്ഷിപ്പുകടം നേടി അമേരിക്കയില്യം മററും പഠി 

ക്കുകയും ജോലി സ്വീകരിച്ചു താമസമുറപ്പിക്കുകയയം ചെ 

യ് തിട്ടുണ്ടു് , സഭയ്യടെയ്യം മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരുടെയും ശു 

ര്ശകളോടുകൂടി അക്കര കടന്ന ശേഷം വേദശാസ്ത്രം ഒഴി 
യ ടട കാര്യത്തില് വ്യാപൃ,തരാകയ്യം എന്തെങ്കിലും ജോലി 
പീകരിച്ചു” അവിടെ തുടരാന് ശ്രമിക്കുകയയം ചെയ്യുന്ന ശെ 

ന്മാരും വൈദികരും യഥാര്ത്ഥത്തില് സഭയെ വഞ്ചി 

ര്ക്കുവേണ്ടിയയള്ള സ യാ കളടെ ദു വി 

ഒരു തരത്തില് പാപമാണു” അമേരിക്കയില് 

ലഭിക്കും . ലി സ്വീകരിച്ചാലും കൊഴ്ത്ത ശമ്പളം 

സദ വഞ്ചിക്കപ്പ്ട്ടിന൯ 
കെ. വി. മാമ്മന് 

ജോലി സ്വീകരണം പല വിധത്തിലും പ്രയോജനകരവു 

മായിരിക്കും. ഇന്ത്ൃഴ്ണു വിദേശനാണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന. 
പ്രയോജനവും ഉണ്ട്. ചിലര് അമേരിക്കന് സാമുഹൃജീ 
വിതത്തില് അലിഞ്ഞ, ചേര്ന്നു കഴഞ്ഞയ. മററു ചിലര്. 

സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതിന്നള്ള പരരത്വം നേടിയിരക്കു 
ന്നു. കാലംചെയത പുത്തന്കാവു മാര് പീലക്സിനോ: 

സ് തിരുമേനിയൃയടെ കൂടെ കൂടുകയും അവിവാഹിതരായി ര 
ന്നു സഭാ സേവനം അനുഷ് ഠിക്കാമെന്ന പ്രതിജ്ഞകടളെല്പാം 
വസ് മരിച്ചു വിവാഹിതരറയി വിദേശങ്ങളില് ജീവതം 
നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലരെ ഈ ലേഖകനു നേരിട്ടറി 
യാം, ഇവര്ക്കെല്ലാം പട്ടവും വൈദിക്വേഷവും സാമൂഹ്ൃയജീ 
വിതത്തിലെ ഒരു വിലങ്ങുതടിയായ് ട്ടാണ് ഇന്നു സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നതു”, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പട്ടത്വ_ത്തില്നിന്നു വിമു 

ക്തരാക്കുന്നതിനും സഭയൃയടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില് നിന്നു. 
വിടുന്നതിനു സാദ്ധ്യത ഉണ്ടോ എന്നു” ആരായേണ്ടതാണു് , 

സഭയഷയടെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും ആയ സ്വാധീനം. 

മൂലം സ് കോളര്ഷി പ്പ്യനേടി അമേരിക്കയിലേയും മറ്റ് 

പച്ചയായ മേച്ചില് പറങ്ങളില് കഴിയുന്ന ശെമ്മാശന്മാ 

രോടും മററും ഉടന് തിരിച്ചവരാ൯ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത 

നുസരിക്കാത്തവരെപ്പറാിയുള്ള അശ വെടിയുകയും ചെയ്യേ 

ണ്ടതാണ്. മേലില് വിദേശങ്ങളില് ഉപരിപഠനത്തിനു 
പോകുന്ന വൈദികരെ നിശ്ചിതകാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് 
തിരിച്ചുവരത്തക്ക വ്യ൨സ്ഥകളില് അയന്റ്മുകയും ചെയ്യണം . 
മാര്ത്തോമ്മാസഭയില് ഒരു വൈദികന് മാത്രമാണു് പ്ര 
ത്യേകാനുവാദത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുവരാതെ വിദേശ 
ജോലി ചെയ്യയന്നതെന്നു ഈയിടെ മനസ്സിലാക്കാന് ക 
ഞ്ഞ്യ. മാര്ത്തോമ്മാസഭയിലെ വിവിധ പ്രവര്ത്ത നങ്ങ 
ഉടെ ച്യക്കാന് പിടിക്കുന്നതു വിദേശ പരിശീലനം ഴി 
ഞ്ഞ സമര്ത്ഥരായ വൈദികരാണ് പര് ശീലനകാല. 
ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് ഉടന് അവര് തിരിച്ചു വിളിക്കപ്പെടും . 
അവര് അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യ്യം. ഇന്ത്യയിലെ സുവി 
ശേഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങഠം ഏറെറടുക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന 
പക്ഷം അരൃങ് ഭയന്ന നമ്മ്യടെ വൈദികര മുന്നിര. 
യില് നിന്നേ മതിയാവു. അവര് ഇവിടത്തെ ദ ഷ് ടപ്പാടു. 

കളില്നിന്നു” അകുന്നുനില്ക്കാനും ആധ്യനിക സുഖസാക 

രൃങ്ങഠം ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചാല് സഭയുടെ സ്വപ്നം 

ങ്ങഠം ഒന്നും സാക്ഷാല്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇന്നു സഭ. 
യാഥാര്ത്ഥത്തില് ൨ഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണു”. സഭാംഗമത്ങഠം. 

ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. 

. (ഓര്ത്തഡോക്സ് യൂത്തു”) 

വിപ 'ഉവ ദൈവമാം 

ജലൈ മാസത്തില് സഭകളടെ അഖിലലോക കാണ്സി 

ലിനെറ ആഭിമുഖ്യത്തില് ജനിവയില് ചേര്ന്ന സഭയ്യം സമൂ. 

ഹവും സംബന്ധിച്ച ലോകസമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച .വി 

പ'ളവത്തിന്െറ ദൈവശാസ്ത്രം, , എന്ന ആശയം ഇവാഞ്ചലി 

ക്കല് ചര്ച്ചിലെ മുന് ബിഷപ്പ് ഓട്ടോ ഡെബീലിയസ് 

നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സഭയൃയടെ പ്രകൃതി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വിപ”ളവത്തെ 

ന്യായീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല; വിപ”ളവത്തിന്െറ സ്വഭാവമ 
ലല ദൈവത്തിന്െറആഹ്വാനമനുസരിച്ചള്ള ഒരു നവിന ജീവി 
തരീതിയയടെ ശക്തിയാണു ക്രിസ്മീയ സ്വഭാവമെന്നു ബിഷ 
പ്പ” ചണ്ടി ക്കാണിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവം സങ്കചിതമായ 
ല്വിധ ക്രിസ്തീയ ചിന്താരീതിക്കും എതിരായി നിലകൊ: 
ള്ളണമെന്നും, അതിനെ വിപ്ളവാത്മകമെന്നു വിളിച്ചുകൂടെ. 

ഉ൭ന്നും ബിഷപ്പിനു” അഭിപ്രായമുണ്ടു' . $ 

ചര്ച്ചുവീക്കില് 



(ഠ൩ഥസ്ബ൦ഠര് 170൩ 4൦ 12) 
ട ലവി 0൦൩ 1൩ ഉബ൦്ചി 9൩0 00110 ൭00൩ 1൩ 
ഉദ്ധിബിദ. ടഴേബങ്ലി ഒട്ട 0! ഠാഠ്ട ഖല 12 (൧5 
1൩ 11൨൦ നിര് ൦൦ ടട 1൩ വട 00൩൦00൧൮. 

1,405 1ബ്0ഠ7 ൨൦൦ 1ട ൨൦ സ്ഥര്ിബട൩ഠഥ% ൨ ൧൦ 
ട0൦ ല് ബ്ടം മണ്ണ ഖം ഒട ടഠലിചി ടട യല 
ദട ഠോടബ്പ൦. 10 15 ാട്യല വ് 70൧0൦൩ ധ് 20 ബ്ല 
1൦൩0൦ 1൨൮൩൭൩ നോ 0൮ ലിടഠ 0 1൨൦ ൭൩൧൦ ൦99000 
0൧0൪. (മട 7൦0ലഡിടര് "ചി! നട ൧൦ വനടല!"'. 5ഠ 
൨൦ ്ഥ൦ബ്ട നട്ട 0 ഗ്ഥധടഥട 790൮൦൩ 510 
10000൦ ൨൦ നടേടദം ൨ ൨൦ ബഖി ൨ ടാവു. ടട 
ടെടലമ൦ 0 ടപിസമ10൩ പ്പീട 107 ൩0% ൮7 ഗേഷഴലടിഠന 
൮ ൦ സവഗധല 0൮ ചടം 2൦ ൩൦ബ൦െലെ വ് ടാല൦്നെ. 

11൩൨൦ സധഠ സ്ധട॥ ൯൦ ഗേ 1൩ 270൩൦0൩൭ ഒ 
൭൩൬൦5൧1൨൦൦ ണം 1൩01൦ഠധലിട ദേഇ ൭൩൨ ൬൭൦ 
ട്രാബ്സലി 11൩15 ൨൮ബ്ല൦ 1 മാധ്യ ഇറ ട്രാ ഫര് 
വിട (൩൦ ൨൭൦൦ 35 22൦ 1൨ 50൮൦7. 12൦൮൦ ൨ ൦ 
൦5൦൩ 15 ൪൦ല01൮ വിഡ 27 വ്വ്ട നദപ/നലി ബന. 
൬൩ ൭൩01൮ വട തസ്ബാണടവ ൨൩ ൨൦ ഗസ്സ. 1൨൦ 
(1൦൨൩ ൩൪ ൨൦ 1ബ്ടറ്൭൩ സധട ൦ 0൩൦6൦൩൦0 ലീ 
സ്യ 4 0൨൦ സഘ്ധം കാര് വബ്ബ്റു വ് ഉഒടഠട 
ബട്ന൦ 17൦൩ ൦൨൦൦ മാമ്പ, ടഠവദ1 ൩0 0110൦൮ 
ട1്ദധിഠ൩ട. 4ടിഠയ ദട ൩൦൦ 0ല07൦, ൧011൮ ൨൦വിടിഠ൩ 
0൩൦01 1൦ €൦0ഠന0ബി1൦, ടലി] 20 ൧൦ ദട്വാ്ടേ വ് ൦ 
1/൦ 0 ൩൭൧00൩ ൩൪ ന൦ ല് ട1൨0ഡിഠ ൧൦ ട്രാമ7൦൨ 10 
606൭൦ ൭൩൨ ലന൬൩ാട11൦൦൦ ൨ ടലാന്സലി 17൦൦00൦൩ ബബ 
150൩5 8൨ ഇയ ൩0 ഠഴെലിഠ൦ 10 ൨൦ ധി ചോവ ടെ. 
വടട ഉഠടടിഥിം ബബ ബണ ഫടട ച ൭ 0൦൦ 
10൦൦5 12 00110655. 

൧ നമനാഖല, 02% സ്വേ 1൩0൦൩൩ റുഡ൦ട0൦൩, വ് 
ടവ് 7ലലധട 110൦൧,൩0 7 107  2ബ്ടണട 
൫൮107 ചി ടിയി ന്ധം നട്ട 10 ചി: ൩ ൭സേ൦ 

[ലട 2൩ 10110. 11ട 5 ട്രാഥില്്ു യി ൩൭ 
ളം 2൦൩൦ 1ബ്ടവട ൭൦൦൧ ൨൦ സ്ന, മട ൮൧ 

വക, 1൦ ഠാനസ്ധബ്ന ൩35൭ ൪൧1൨ ഠി 07 1൦ ൭0 
10 ബ്രദ്ധര് ൨൦ ൩൦൦55 ൨ ൨൦ ഠേനേസഡ്ബ്ധ ട്രോ 
ല് ടലോഠ൩ട ബ്ഖ൦ ടഥ്൦, 0൦മ്യേട൦ ൨ ബ്ബ ൧൩൪ 
ടഠലിചി ല്ലടചധല൦ട. വിട 15 ൯൦ മല്ടഠ൩ 06൦൧൦ പല് ൩൦ 
്ഥട ൧271൮൧൭൧0൩ 00൮൮. 

ന്ഥ്ട്ഷ ൧ഥ്വറ൦ട 

14൦൩ ൨൭൭൦൦ ഠടവ൭൧൦0 0൦യ൦ണബ യാ ഡിങട ൨ ൮൦ 
ട1൭1൦-0൩൦, 0൦ 51൭൦ മട ൧൩ 1൩5൧0൩ 07റ്പ്൯൦ഠ 197 ഹര് 
൩൪ ൦, ൫൦ ട൭൧൦ ഒട നേട ബി ്പ൩ ടി ൧൦ 
8020 ൨ ൧ 05൦ 0 ൨൩൦. 14ഠ൩ക൩ട 13 ൨൭5 ൧൦൧൩ ൮5൦0 
0 യട്ധ് ധ൦ ൨൦൧ ൨ ൨൦ സ്ഥ൦ ന പ് 1ബളട ൩൧൪ 
10 ലാടവ്ധധടം ൨൦ ദ൧ഠ൩൧൦ ല് ൨൦ ൭൧൧൦. 1൨൦ 070ഠ- 
൬൩ ൨ ചടട ദ്ച്ന൦ പ്യോ!/ച്ടന സഠഡിഠര് സന ൯൩൦ ടഥ൦ 
10 2700൦ ൭ 17൭൩൦ 7700൨ ൨ 1 കറ ൧0൦ സസ 
ന്ന 1൩ബ്ഠ൦൦ ൨ ൨൪൨൦ 1൦ ൨ ൨൦ 2൦01൦ ടാ 
11൨9 0001൦ നഴ 17൦ല്ഴ7 27൦ 1൨൦൧ ഗേോന്പ്ം, ടഠല്ലി 
ഇറ ടലന്ധചി മാട. 10 1൦ ഗേതസ്ധ്ബ്ട ൩൦ ട൧൦ “വട 
൨൦ 270000 ൧൧0 ൨൦ നമ്ബ്൦ടകലഠന ല് 1൨൦ 1൬൦00൩൨1. 
21107 0 ൨൭ടട ൩/പുസ്പണട് ', ബര് ൦ 5൭൦ 3ട 10 2൦ 
നപ ലാലി 10 സ്ബം 21% ട്ട, ൦ ടം ടാ 

 ി ൩ ൩ട'സ്൩ണ ൨ ടാലി സേം. 

1൩ 140൩൭൩ ൦൭൨01൦ ൨൦0൩ “1൩൦ 5൧൧൦ 135 ഗി 
(1) ഒട ൭ ബേ ടഠല്ല, (2) ഒട ൭൩ 070൦ ബ്ബാന്നള 
൩0 നട്വാസ്നേ£ ൭ ബിബ വ് ബര്ടമ്നര്൦ണ ൯൦ ഗന 
000, ൩൪ (3) ൭5൭ ൭ നി ഗ്മുദ്ബടണ."” വ്വട ബടെ 1൨൮ 
൦ ടി൦ 15 ദ്0൩൦൩ഠയട ബിനി ന ട്രെ, 5] 
0൩൦ 10 1൧ ന൦ഡന്നദ൦ ബറ വ് ന൭൩, ബഖി 5 
വിട ടിന, 15 090൩0 ൨൦ ഉ0ഴണ്ബ ല് ൦ ടം 

ജനുവരി 15 

. ് 
൩0 11൨2൧ 660൨ ട്ട ഒ അഞ്സാല ല് ൭ ഗസ്സ 
൮ വിട. 12൦ ൨൦0൩ടേ ൨1 ടല ല് (അബ്ബി 
1010൩ ട നം ലി! ൨൦ ഡല 1ന ൦ 10൦ 
ല്ലി ധ് ൩൦ ട്ര 07 1൦ ്വ്ട്ട് കാട 
ര്സിലി,യാ 0 1൨൦൩05 ഓഗെബ്ഠ്ങ വ് : ഗേ 
ര്ഖിക്േ ല് ൦ ടം ലു ര ച്; 

൭ വി സ് 
൧. ൩൦07൦ ാല്ദനി ൧൪ 2ല്്ടഥം 0 15 മു 6 

1൨൦ 70൩0ഥ൦ണഘ്ട ല് ൨൦ റാ്ഠനറ, പി 
ടണ്, 1.ഡാനട(ഠ൩ 2൩0 0൨൦ പ: 01 
വ് ൨൦ 700൧൩ ൧൪ 0൩൪൦൪൭ ലു 
'അടെടല' പ് നം 0൧൦൧0 റബ്ബേ പ 
ബ്വ്മ൦ ൩൦ ട൧൧൦ മട ഥല്൩ 1൨ 15 അബ പ 
65 ൨൪൩൦൩൧. 10 ൩35 ൨൦ ഠാ മനമ 
ട്രാ൨൦൦ 10 ൮1൨010 1 ൪ 0209 ൩0 00, വായ 
൨൦ 1൩൦ ൨ 15 200൮1൦. 1335 ചി ലി” നി 
(൧0, ൧൦ ൧൦ ട(കര്ട ൩൦ 115 10, | 
നടപ 1൨൦ ടാഡ വ് 10500൦ ല് ബ്ഖ്ധേ 2൦ )ള് 
൨0 1൨൦ 1.00 0൧൮ ടസബ്് ൧൭ ബിന ഒട 1 
പ്പാ ഠബ്൦൦൦൦ ചാ യാന ൫൩൦ ന" 
൧ ദ്യം 107൦൪ ൨൦ 5൧൦ ബ്വി൯൩ 35 2 
ഥേട'സ്്ഴ ൩0 നണലഴ ന്ന ബര് ന്ധം 
ഗേബ്ലബടേ ൧൨൪ധര്ഥല ൨൨05൦ 0 ൧51൧൩ ഡ്ഡ 
2600ഇബി2൪ 1൨൦ ണന 70൦ 
2170൩0 ടഠല്ലി 1ധടലഠ ഷര് ൩ണഈ ന് 7 
11൦ ൪൭൩ല.൦1൦ ടട 0 ൦ 1:൭5. ൧.19. 
ഠ്ബ്നണബ (1962) 1൭൭ ബറിഠടര് കഫ 9൬0. 
27ഡിഠധട 5൧ ണണട ബ്ബ 1൮൬ 0൩൬ ഒ8 
11൨൦ 0൭51൦ ഉറലിട ൨൦൨൩ ൩൦ ്ബടവമട ടി 
൫൨൦ നിഴ 1൩ര്ഇ൩ഠര്ബ നല0ഠനട ല് ൧ടിക. ് ി 

നി 

-ജ് 

ല്ല, 
1(മബ്നഉ വ് ൯൨൦ ട൦ഡബില ട്ച്ചം ലു; 

ലു 

1770൩ 1൨൦ 001൩ 0 ബെ ൮ ിപഥിനടി്ം ് േ ചി 
ല110൩5 2൩0 2൦ വം, ൩൦൦ ൦ 10 നടെ നി 
10 ൧51൭. 1109 ൦: 1) 11൨൦0൦, യണം ൦ 
0 ൨൦ നല] 3ട ൨൦ ഠവല 7ല1ഇഠ൩ ൩0 01135 
ടഥ൧൧ഠ070൦൨ 0൧7 1൨5൧൧൦൭൭ ൩ പിടി ദന, 2) € അണ്ഡ 
൦൩൦ 7൦11൮0൩5 ൦ വടമ ബ0 ദേ 
൨൦ ൭൧൭൧൦, ഒട ൧൨ ബന, 9) ബി, ട് 
ഇഠധാട 37൦ ൭൦൦൩ 5൭൭൧൦ ചിറ ബ൨ ണ്ട; 
1൨00൩൦51 ൩0 (4) ടഡിച, ബം ദി ി 
176൧൦0 11൦ 0൧൩0 ച൪൦൨ 07 ്നഠര്൦൦0 ൩ ൩ 
൦ ൨൦ 5൭൭൦. ല്; 

11൨൦ ഞ ടഠധ്വിമ7് 1ട ൩0010 0൦ ്ഠമ്മര് 10 ൦ ഥാഇ 
0൩൨൦൩ ൨ 10൩൨ ൨0൫൨0൭൭5 ഡിഠ്ല് യട൦൫. സേ 
1൨൦ റിലാദടെ 2൨ 1൩൦ (൦൬5൨൩൦ ൧ടടബ്ബ്വ്ു ഒ ൂ 
ഠ്നന്പ്് വട ന0ഴയ. 18൦ ് യേടം ൨1 ൨൦ ലിഠടണടേട 9 
0൩05 “സ്വിച് ൩0 “ട൦ഡിഷ്ണ്, 1൨൦ 1൦ 011 ലം 
ട൧ഠട 1017 ൭൩ 9൩0-7ലി1ലഠയട റ പലടഥം ജിടി റ 
നബ ൦001൦ ൮൦൦ 10 ൨൩൨൧ ൨൦ എ1ന൩ട൦ “01൦ ടി ) 
5൭൦ 1ട 111.൨൩ഠ5൩. 7ട്ര്ബ/ 1ദലിഗശ്ട്നനെ വടടെ 1൦ 
൩ 14ബേഗ്ലി 5൦ യി നപ്ണബഠ 10 12010൦ 
൩൧1൮2൦ 0൦1൭00 യ്ബിം 1൩൨ നല്്ട പി ഇട്ട 
ബലി! 1൦ ര്ഠടെ ൯0 5൦൦1: 0 070൬൩01൦ 2൬൬ 7110൩ ഇറ 
27ഠിഠടെ 17൦൦00൬൩ 107 ലി] നലില്ഠട, 11ട ന൨ ബ0-നലി്ിശട. 
11൨൧൦ ൩൨ ഫണ ൩൨൭ ലിലി 2111 ദേധേനട യടടെ ൨൦ 
1൦൬ ൩0൦൩-5൦. 1ട ൯0 യണ വിദേ ൦1൦ ൫൦ 
10020 ട൦൦(ട1ട ൯5൦0 10൦ 11൦ റ്ഥ്ണണ% ഗല്ല്ഥട 1൩ നറ ' 
07 നിഴ ദ് ൩൦ ടട ഡ്വ്ന 11നഠയേണ. 13൮൦ സേട്പ്- 
ധഥഠ0൩ ഡഗനില്ടഡിഷയെട ൦ ബ്്ട'ലിധീാിം 1൩ 4൧നറിലിടെ. ലം 
0 298 ൨ ൯൫൦ ൩5൨ ്ഥഗ ൨ 12൪൯൭ ഗബ്പ്൩ ധീടടേ 
സദനാനഗ്ബേള 7ല്ലവട 17900൦൬൩ 10 ലി] ഉ ണടറഥട. ലു 

(൦ 10൦ ഗേസസസ്ധദോ) 



ക് ൭൫ 

൮ 1൦. 120. 

പവന അ ൨൫൦ ൪൦൧0 ഗസനിാഡിട 1 ന്ഥ്ട- 
മട ദര് 2൦ ഥടല്ഹ 0ഠന്൩സ്വറ വ് 1൩൦ ൦ 10 
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